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TIIVISTELMÄ 
 

Tutkimuksessani tarkastelen medioituneen kulttuurin, tarkemmin television heijastumista lasten 
vertaistoimintaan päiväkodin arjessa. Tutkimukseni kytkeytyy osaksi uutta lapsuustutkimusta, jonka 
puitteissa lapset ymmärretään oman kokemusmaailmansa parhaina asiantuntijoina ja aktiivisina 
sosiaalisina toimijoina. Tutkimuksen lähtökohtana ovat toimineet myös muuttuneet käsitykset koskien 
mediakulttuuria sekä median asemaa ja merkitystä lasten elämässä. Kuvaamalla television 
heijastumista lasten vertaistoimintaan tarkastelen tutkimuksessa sitä, millaisissa toimintakonteksteissa 
televisio näkyy lasten vertaistoiminnassa, millaiset asiat ja ilmiöt televisioon liittyen ilmenevät lasten 
vertaistoiminnassa sekä miten lapset käyttävät televisiota vertaistoimintansa välineenä. 
 
Tutkimuksessa käytin menetelmänä laadullista etnografista tutkimusotetta, jonka avulla oli mahdollista 
saada suoraa tietoa lasten vertaistoiminnasta lasten itsensä tuottamana. Keräsin tutkimusaineiston 
osallistuvalla havainnoinnilla päiväkodin luonnollisissa toimintatilanteissa 4-5 -vuotiaiden 
lapsiryhmässä syksyllä 2007. Havainnoimalla keräämääni aineistoa ja siitä rakentamiani tulkintoja 
suhteutin vanhemmille suunnattuun kyselyyn lasten television katselusta. Analysoin tutkimuksen 
aineiston aineistolähtöisesti käyttämällä analyysimenetelmänä laadullista sisällönanalyysia, jonka 
avulla tutkittavasta ilmiöstä oli mahdollista muodostaa monipuolinen, tarkka ja yksityiskohtainen 
kuvaus. 
 
Tutkimuksen perusteella television heijastuminen lasten vertaistoimintaan ilmeni päiväkodin arjessa 
lasten yhteisessä leikissä sekä leikillisessä toiminnassa. Näissä tilanteissa lasten toimintaan heijastuivat 
lastenohjelmien hahmot ja sisällöt sekä aikuisille suunnattujen ohjelmien toimintamallit. 
Lastenohjelmat olivat nähtävissä lasten vertaistoiminnassa myös ohjelmista käytyjen keskustelujen 
muodossa. Omana televisioon liittyvänä ilmiönään tutkimusaineistossa olivat lisäksi havaittavissa 
lastenohjelmiin liittyvät oheistuotteet, joita lapset esittelivät ja vertailivat keskenään sekä käyttivät 
välineenä yhteisessä leikissä. Tutkimuksen valossa televisio sekä siihen kytkeytyvät ilmiöt 
näyttäytyivät lasten vertaistoimintaa tukevana resurssina, joka tarjosi lapsille yhteistä kokemuspohjaa 
leikkeihin ja spontaaniin hauskuuteen sekä kokemusten jakamiseen ja vertailemiseen. Tutkimuksen 
perusteella etenkin lastenohjelmat sekä niihin liittyvät oheistuotteet tuntuivat lisäävän lasten 
vertaistoiminnassa tunnetta yhteisestä kokemusmaailmasta ja yhdistivät lapsia. Lasten vertaistoimintaa 
tukevana resurssina televisio ja siihen liittyvät ilmiöt tarjosivat lapsille tilanteissa mahdollisuuden 
sosiaalisen kompetenssin parantamiseen auttaen heitä pääsemään suotuisaan vuorovaikutukseen 
vertaisryhmän kanssa. Tutkimuksen perusteella television muodostama yhteinen kokemuspohja ei 
kuitenkaan näyttäytynyt erityisen hallitsevana tekijänä lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
sosiaalisten asemien määräytymisessä, sillä television heijastuminen lasten vertaistoimintaan oli 
havaittavissa vain pienessä osassa lasten leikeistä ja keskusteluista. 
 
Avainsanat: uusi lapsuustutkimus, mediakulttuuri, televisio, lasten vertaistoiminta, etnografinen 
                    tutkimusote 
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1 JOHDANTO 
 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella medioituneen kulttuurin, tarkemmin television heijastumista 

lasten vertaistoimintaan päiväkodin arjessa. Lasten ja median suhteen tutkiminen on tällä hetkellä 

ajankohtaista, sillä tietotekniikan huiman ja nopean lisääntymisen sekä mediakulttuurin 

kokonaisvaltaisen ja läpitunkevan luonteen vuoksi mediasta on tullut yhä suurempi osa nykypäivän 

lasten arkea. Tutkimuksen tärkeä lähtökohta ovat muuttuneet käsitykset koskien mediakulttuuria, 

median käyttöä sekä median asemaa ja vaikutuksia lasten elämään. Tämän lisäksi tutkimuksen 

kehyksenä voidaan hahmottaa laajemminkin kulttuuriset ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset 

koskien lapsuutta, lapsi- ja lapsuuskäsitystä sekä lapsiin kohdistuvaa tutkimusta. 

 
Aiempien vuosikymmenten yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa lapset sulautettiin osaksi perhettä ja 

kasvatusta koskevaa tutkimusta, jossa lapsuutta ei tarkasteltu itsenäisenä kategoriana ja lasten omat 

tiedot ja kokemukset eletystä ja koetusta lapsuudesta jätettiin huomioimatta. Nykyisin vallalla olevan 

uuden lapsuustutkimuksen avulla sen sijaan pyritään selvittämään, mitä lapsuus on lasten omasta 

näkökulmasta elettynä ja heidän itsensä kokemana. (Makkonen 2005, 27-28.) Näkökulmaan liittyy 

vahvasti ajatus lapsuudesta sosiaalisena konstruktiona, perusluonteeltaan yhteiskunnallisena, ajan ja 

paikan mukaan muodostuvana kokonaisuutena (Miettinen & Väänänen 1998, 69). Tutkimukseni 

kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti muuttuneet käsitykset lapsesta sosiaalisena toimijana sekä 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistujana: lasta ei enää nähdä pelkästään passiivisena hoivan ja 

huolenpidon vastaanottajana, vaan luovana, osaavana, aktiivisena ja tuottavana yhteisön jäsenenä 

(Strandell 1995b, 10-12). 

 
Muuttuneet käsitykset lapsista ja lapsuudesta sekä uudet tutkimussuuntaukset ja tutkimustieto ovat 

osaltaan muokanneet käsitystä myös aikuisen asemasta lapsen elämässä. Aikuisen tehtävä ei enää ole 

vain suojella ja hoivata lasta, vaan hänen tulee tarjota lapselle kasvuympäristö, jossa tämä voi muokata 

identiteettiään ja persoonallisia kykyjään aktiivisesti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Kalliala 

1999, 32-33). Tähän vaatimukseen vastaaminen edellyttää kasvattajilta yhä syvällisempää ja 

moniulotteisempaa tietoa nykylapsuudesta, siitä miten lapset ymmärtävät ja kokevat maailman. Nyky-

yhteiskunnassa mediasta on tullut suuri osa lasten arkea sekä heidän kokemusmaailmaansa. Tästä 

syystä on tärkeää hankkia tietoa ja ymmärrystä siitä, millaisen kasvuympäristön mediakulttuuri 
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muodostaa lapsille sekä millaiset asiat luonnehtivat lapsuutta nykyajan tietoyhteiskunnassa. (Valkonen, 

Pennonen & Lahikainen 2005, 55-57.) 

 
Etenkin televisioon liittyvä tutkimus on lasten kohdalla mediatutkimuksen alueella tärkeää, sillä 

televisio on arjessa läsnä jatkuvasti ja lapset käyttävät sitä medialaitteista eniten (Hietala 2002, 93). 

Televisiosta on tullut kodin ja päivähoidon rinnalla lasten keskeinen sosiaalistaja. Televisio laajentaa 

lasten kokemusmaailmaa huomattavasti, ja lapset saavat suuren osan välittömän elinpiirinsä 

ulkopuolisista vaikutteista television välityksellä. (Suoninen 1993b, 32.) Viime vuosina television 

ohjelmasisällöt ja tarjonta ovat merkittävästi muuttuneet ja laajentuneet. Uusien lapsille suunnattujen 

maksutelevisiokanavien myötä televisio tarjoaa enenevässä määrin lapsille tarkoitettua ohjelmaa. Tämä 

on tehnyt televisiosta entistäkin tehokkaamman informaation ja elämysten välittäjän lasten elämässä. 

(Lahikainen 2005, 410-411.)  

 
Television katselua koskevaa keskustelua ja tutkimusta on pitkälti leimannut huoli television 

vaikutuksista lapsiin sekä pyrkimys lasten television katselun säätelyyn (Valkonen ym. 2005, 54). 

Tämä pelko- ja vaikutuspainotteinen lähestymistapa lasten mediasuhteeseen on koettu jokseenkin 

ongelmalliseksi, sillä se pohjautuu melko vähäisissä määrin lapsilta itseltään saatuun tietoon heidän 

elämänkokemuksistaan nykykulttuurissa (Saarikoski 2005, 10). Tutkimuksen lähtökohtana onkin 

korostettu tarvetta korvata käsitys siitä, mitä televisio tekee lapsille käsityksellä siitä, mitä lapset 

tekevät televisiolla. Tämä avaa television merkitystä ja vaikutusta koskevalle keskustelulle laajemman 

ja kokonaisvaltaisemmalle lasten elämänpiiriä koskevalle tiedolle rakentuvan lähtökohdan. (vrt. 

Buckingham 1996, 23.)       

 
Mikäli tutkittaessa television vaikututusta lasten arkielämään rajoitutaan vain sellaisiin käyttöihin ja 

merkityksiin joita televisiolla on perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa, ilmiöstä rakentuu hyvin 

puutteellinen kuva, sillä lapset viettävät suuren osan ajastaan kodin ulkopuolella, muun muassa 

päiväkodissa toisten lasten kanssa toimien ja leikkien (Suoninen 1993a, 51). Lapsi- ja 

mediatutkimuksen uudet tuulet innostivatkin minut tutkimukseen, jossa lasten ja median suhdetta 

tarkastellaan lasten vertaistoiminnan näkökulmasta. Vertaisvuorovaikutus päiväkodissa tarjoaa lapsille 

kehyksen arkikokemusten jakamiselle, tulkitsemiselle ja uudelleen työstämiselle (Strandell 1995b, 

105). Kulttuurin ja lasten elämismaailman yhä kiihtyvän medioitumisen myötä on olennaista ja 

mielenkiintoista selvittää, miten medioitunut kulttuuri näkyy lasten yhteisessä arjessa.  
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Kriittisen pedagogiikan piirissä on tuotu esiin ajatus, että media on ohittanut viralliset 

kasvatusinstituutiot opetuksellisena ja kasvatuksellisena tilana. Median on katsottu toimivan sekä 

ajallisesti että sisällöllisesti koulua ja päiväkotia vahvempana opetusautomaattina, sillä media tuottaa 

merkityksiä, joita lapset käyttävät rakentaessaan identiteettiään ja maailmankuvaansa (Kupiainen 

2002a, 72). Median läpitunkevalle vaikutukselle lasten elämässä on nähty vastalääkkeenä 

mediakasvatus eli mediatietojen ja taitojen opettaminen, joka edesauttaa lapsia rakentamaan kriittisen 

suhteen mediaan sekä kasvamaan tietoisiksi kuluttajiksi. Mediakasvatuksen näkökulmasta tutkimus 

television heijastumisesta lasten vertaistoimintaan auttaa sijoittamaan analyysit lasten suhteesta 

mediaan heidän sosiaalisen elämänsä laajempaan kontekstiin. Tämä voi avata uudenlaisen näkökulman 

toistuviin keskusteluihin median haitallisista ja ohjaavista vaikutuksista ja tätä kautta mediatietojen ja 

taitojen opettamiseen. (vrt. Koivusalo-Kuusivaara 2007, 46.) Media on myös eräs syy sille, että lasten 

ja aikuisten arkitodellisuudet ovat eriytymässä toisistaan. Tästä näkökulmasta tutkimus tarjoaa 

mahdollisuuden lasten ja aikuisten kokemusmaailmojen lähentymiseen. Lasten kokemusmaailmaan 

kohdistuva mediatutkimus auttaa aikuisia ymmärtämään lasten ja median suhdetta paremmin. Tämän 

ymmärryksen valossa on helpompi suunnitella sellaisia pedagogisia käytäntöjä ja järjestelyjä, jotka 

edistävät lasten terveen mediasuhteen rakentumista. 

 
Tutkimukseni tehtävänä on kuvata, millä tavalla televisio heijastuu lasten vertaistoimintaan päiväkodin 

arjessa. Lähtökohdiltaan tutkimus kytkeytyy osaksi uutta lapsuustutkimusta, jonka puitteissa lapsia 

tarkastellaan tutkimuksessa aktiivisina sosiaalisina toimijoina. Tutkimuksen aineiston olen kerännyt 

etnografisella tutkimusmenetelmällä havainnoiden lapsia päiväkodin luonnollisissa toimintatilanteissa. 

Havainnointimateriaalia sekä siitä rakentamiani tulkintoja olen suhteuttanut vanhemmille suunnattuun 

kyselyyn lasten television katselusta. Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys koostuu kahdesta luvusta. 

Ensimmäisessä luvussa tarkastelen mediakulttuuria osana lasten kasvuympäristöä luoden katsauksen 

niihin käsityksiin, joita lapsuudesta, lasten television katselusta sekä lasten ja television suhteesta 

vallitsee nykytutkimuksen valossa. Lisäksi pureudun osiossa lasten ja television suhdetta koskevaan 

aiempaan tutkimukseen. Viitekehyksen toisessa luvussa rakennan kokonaiskuvaa lasten 

yhteistoiminnasta ja sen merkityksestä lapsille sekä lasten vertaistoiminnan keskeisimmistä toiminta-

areenoista. Käsitteellisen viitekehyksen kautta olen tuonut esille tutkimuksen taustalla vaikuttaneita 

näkökulmia lapsuudesta ja lapsista sekä lasten ja median suhteesta. Tätä kautta paikantuu tutkimukseni 

sijoittuminen lapsi- ja mediatutkimuksen kentällä.     
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2. MEDIAKULTTUURI OSANA LASTEN KASVUYMPÄRISTÖÄ 
 

 

2.1 Lapsuus mediakulttuurin syleilyssä ja puristuksessa 
 
 
Nykypäivänä lapset ja lapsiperheet toimivat maailmassa, joka elää tietotekniikan nopean leviämisen ja 

laajamittaisen käyttöönoton myötä muutoksen aikaa. Tietokoneiden ja tietotyön lisääntymisen myötä 

etätyö, kasvavat työpaineet ja kiihtyvä työtahti ovat monien vanhempien arkipäivää. Työelämän lisäksi 

uuden tietoyhteiskunnan vaatimukset ulottuvat laajemminkin perhe-elämään ja tätä kautta lasten 

arkeen. Uuden tietoyhteiskunnan kasvavat työkiireet ja paineet kuormittavat vanhempia vetäen heitä 

pois lastensa läheisyydestä. Samalla medialaitteiden määrän ja ohjelmatarjonnan nopea kasvu on tuonut 

lapsia yhä lähemmäksi medioituneen maailman ilmiöitä. (Lahikainen 2005, 408.)  

 
Tänä päivänä jo alle kouluikäiset lapset ovat kietoutuneet niin tiiviisti moniin viestimiin ja 

mediaympäristöihin, että heidän kohdallaan voidaan puhua suoranaisesta mediakulttuurisesta 

lapsuudesta. Tästä näkökulmasta media näyttäytyy lasten elämässä kulttuurisena ympäristönä. 

(Kupiainen 2002a, 72.) Williams (1981, 11) on viitannut kulttuuriin jollekin ihmisryhmälle erityisenä 

elämänmuotona sekä inhimillisen tiedon ja taidon viljelynä. Tässä kulttuurin määrittelyssä lapsuus 

erottuu omana erityislaatuisena elämisen muotona verrattuna käsityksiin, joiden mukaan lapsuutta on 

pidetty välivaiheena ja aikuisuuden harjoitteluna. Nykyisin on kuitenkin kyseenalaistettu ajatus yhdestä 

elämänmuodosta sosiaalisen toiminnan merkitysperustana ja korostettu merkityksen tuottamisen 

problematiikkaa. Elämänmuodon lisäksi kulttuuri tarkoittaa merkitysten tuottamista ja se voidaan 

määritellä representaation, identiteetin, tuotannon, kulutuksen sekä näiden keskinäisen sääntelyn yhteen 

kietoutuvina käytäntöinä, eräänlaisena kulttuurin kehänä. (Suoranta 2001, 17.)        

 
Käsitteellä mediakulttuuri viitataan tilaan, jossa valtaosa jokapäiväisessä toiminnassa tekemistämme 

havainnoista välittyy tietoisuuteemme joukkoviestinnän ja joukkoviestimien kautta. Media rytmittää 

monella tavalla elämäämme ja jokapäiväistä toimintaamme, esimerkiksi aikatauluttaa päivittäisiä 

rutiinejamme. (Suoranta 2001, 18.) Kellner (1998, 9) on määrittänyt mediakulttuurin mediatuotteista ja 

välineistä muodostuvaksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa aineksia yksilön identiteetin kehittymiselle. 

Tähän liittyy myös pedagogisen kulttuurin käsite, käsitys siitä, että kulttuurin moninainen aines tuottaa 

merkityksiä, joita yksilöt käyttävät rakentaessaan maailmankuvaansa (Kupiainen 2002a, 71). 

Mediakulttuurisen merkitysten maailman ulkopuolelle ei ole pääsyä kenelläkään, sillä kulttuurin avulla 



  
5 

luomme jatkuvasti maailmaa ja sovittaudumme osaksi todellisuutta. Mediakulttuurissa todellisuuden 

poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kasvatuksellinen kenttä täyttyvät ja rikastuvat median 

välittämistä ja rakentamista merkityksistä. (Suoranta 2001, 18.)   

   
Mediaa ei voi nyky-yhteiskunnassa enää erottaa omaksi erilliseksi välineeksi tai kokonaisuudeksi, vaan 

se käsitetään yhteiskunnallisessa todellisuudessa paljon kokonaisvaltaisemmin, eräänlaisena toiminta- 

tai asuinympäristönä, johon olemme jatkuvasti kytköksissä koko olemuksellamme (Kupiainen 2002a, 

71). Lasten elämässä sosiaalisen ja teknisen todellisuuden on nähty limittyvän kokonaisuudeksi, jossa 

televisio, videot, kännykät ja langaton viestintä ovat luonnollinen osa arkea. Samalla myös lasten 

sosiaalinen ympäristö; vanhemmat, sisarukset, päiväkodit ja koulut käyttävät yhä enemmän 

tietoteknisiä välineitä. Kulttuurin tietoteknistyminen sekä mediakulttuurin esiinmarssi ovat kasvattaneet 

nykypäivän lasten elinympäristön maailmanlaajuiseksi. Lasten elämänpiiriin kuuluvat ympäri 

maailmaa tunnetut televisiossa, elokuvissa ja peleissä seikkailevat hahmot. Medioiden välittämä 

väkivaltaviihde sekä lapsuuteen kuulumattomat sisällöt ovat tuoneet lasten elämään myös uhkaavia 

elementtejä. (Kivimäki 2001, 183.) 

 
Lapsuudesta ja kasvatuksesta käytyä julkista keskustelua on leimannut 1970 -luvulta asti huoli 

lapsuuden lyhenemisestä, turmeltumisesta ja katoamisesta. Pelkoa on herättänyt erityisesti 

medioituneen kulttuurin voimakas läsnäolo nykylasten elämässä. (Saarikoski 2005, 10.) Lapsia ja 

mediaa koskevassa keskustelussa on tuotu vahvasti esiin niin kutsuttu lapsuuden lopun näkökulma. 

Tässä lapset nähdään viattomina ja epäkompetentteina uhreina mediakulttuurin armottomassa 

pyörityksessä. (Suoranta 2001, 26.) Vaikutusvaltaisia puheenvuoroja lapsuuden lopun näkökulmaan on 

tuonut muun muassa Neil Postman (1987) näkemyksillään kulttuurin tukahtumisesta viihteeksi ja 

televisionkatselusta kulttuurin rappiona, joka on asettanut lapsuuden länsimaisessa merkityksessään 

uhanalaiseksi. Hänen mukaansa televisio tappaa luovuuden, mielikuvituksen ja tarinankerronnan 

alkeet, kun taas kirjallisuus ja tarinat tarjoavat lapsille sopivaa aineistoa, joka rakentaa heidän 

kehittymätöntä minuuttaan. 

 
Puhetavassa, jossa informaatioteknologia käsitetään kaiken pahan ruumiillistumana, digitaalisten 

viestimien ei katsota kuuluvan lasten maailman luonnollisten asioiden joukkoon (Suoranta 2001, 23). 

Lapset nähdään tällöin viattomina uhreina, joilla ei ole päätösvaltaa tai pätevyyttä arvioida ja tulkita 

omia mediatottumuksiaan. Vastakkaista näkökulmaa tälle ajattelutavalle edustavat lasten sosiaalisen 

toimijuuden sekä luontaisen viisauden puolestapuhujat. Tällainen niin sanotun digitaalisen lapsuuden 

ajatus lähtee siitä, että media nähdään osana lasten sosiaalista oppimista ja sosiaalista vuorovaikutusta. 
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(Suoranta 2001, 21-29.) Puhetapaa edustaa muun muassa Jon Katz (1997, 153), joka on korostanut 

lasten kulkevan kulttuurin tuottamisen eturintamassa käytäntöineen ja kulttuurivalintoineen. Lapset 

rakentavat mediakokemuksiaan aktiivisesti ja median välityksellä omaksuttu sulautuu lasten 

aikaisempaan kokemusmaailmaan. Kokemusten limittyminen ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan 

mediamerkitykset rakentuvat sosiaalisesti. Media nähdään näin osana lasten vertaisoppimista, heidän 

keskusteluagendaansa. (Suoranta 2001, 29.) Esimerkiksi Buckingham (2003, 5) on katsonut median 

tuottavan lapsille symbolisia resursseja, joiden avulla he muodostavat ja tulkitsevat sosiaalisia 

suhteitaan ja rakentavat identiteettiään.        

    
Digitaalisen lapsuuden ajatuksen mukaan kulttuuria leimaa jatkuva muutos ja uudistuminen, joka 

ulottuu niin välineisiin kuin kulttuuriseen kerrontaankin. Kulttuurin nopeutuva muutos perustelee 

kaksisuuntaisen sosialisaation, jossa lapsilta voi oppia ja lapset voivat oppia toisiltaan sekä opettaa 

toisiaan ja heitä kasvattavia aikuisia. Oppiminen levittäytyy institutionaaliset rajat hämärtäväksi 

elämismaailmalliseksi prosessiksi, jossa median viestit, esineet ja tuotteet lomittuvat osaksi päivittäisen 

toiminnan virtaa. Näin populaarit kertomukset ja tarinat ovat osa lapsuuden kokemusmaailmaa ja 

kulttuuria ja lapset osa populaarisia kertomuksia. Kulttuurinen muutos sekä lapsuuden kehityksellinen 

omalakisuus ja edistyksellisyys verrattuna aikaisempiin sukupolviin on synnyttänyt perustellun tarpeen 

kuunnella, tutkia ja opiskella lasten synnyttämiä kulttuurisia käytäntöjä ja merkityksiä erityisellä 

herkkyydellä. (Suoranta 2001, 29-30.) Tutkimukseni pyrkii osaltaan vastaamaan tähän 

tiedontarpeeseen. 

 
 
2.2 Lapset television käyttäjinä 
 
 
Tutkimuksessa on tarkasteltu median asemaa lasten vertaistoiminnassa television näkökulmasta. 

Vaikka tietokoneesta ja internetistä on tullut huomattava osa lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa, 

televisio on säilyttänyt paikkansa uusien mediamuotojen rinnalla. (Valkenburg 2004, 4; Werner 1996, 

14.) Lasten ja nuorten mediamieltymyksiä kartoittaneet tutkimukset ovat osoittaneet, että televisio on 

edelleen lasten ja heidän perheidensä suosituin, yleisin ja eniten käytetty mediaväline (Johnsson-

Smaragdi 2001, 114-116). Vertailevassa median käyttöä kartoittavassa tutkimuksessa televisio 

havaittiin Euroopan laajuisesti tärkeimmäksi mediaksi lasten elämässä. Noin 90 prosentilla lapsista on 

perheessään televisio. Joissain perheissä televisio on sijoitettu lasten makuuhuoneeseen, mikä 

luultavasti lisää television käyttöä varsinkin aktiivisen käytön osalta entisestään. Tutkimusten mukaan 

television hankkimiseen ja käyttöön eivät vaikuta olennaisesti lasten ikä, sukupuoli tai perheen 
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sosioekonominen asema (D’Haenens 2001, 57-72). Muista tietoteknisistä laitteista poiketen television 

onkin katsottu olevan toisella tavalla itsestään selvä ja ongelmaton. Sillä on kodeissa luonnollinen ja 

pysyvä paikka osana olohuoneen ja arjen maailmaa. (Peteri 2006, 338.) 

 
Televisio on olennainen osa sitä ympäristöä, johon lapset syntymästään lähtien totuttautuvat. Lapset 

kasvavat kiinni televisioon jo pikkuvauvoina kiinnittäen aluksi huomiota televisioruudun ärsykkeisiin. 

Aktiivisemman televisio-ohjelmien katselun lapset aloittavat noin kahden tai kolmen vuoden iässä, 

jolloin heillä on havaittu jo olevan selvät katselutottumukset ja ohjelmapreferenssit. Televisiolla on siis 

keskeinen rooli jo pientenkin lasten elämässä. Lapset sosiaalistuvat televisionkatseluun suurin piirtein 

saman ikäisinä kaikissa televisiokulttuurin piiriin lukeutuvissa maissa. Sen sijaan katseluun käytetty 

aika vaihtelee huomattavasti kulttuurista toiseen. Eniten televisiota katsovat tutkimusten mukaan 

amerikkalaiset lapset, kun taas pohjoismaissa lasten katselumäärät ovat selvästi pienempiä. Televisiolla 

on kuitenkin merkittävä asema myös näiden lasten elämässä ja suurin osa lapsista katselee televisiota 

päivittäin. (Suoninen 1993b, 23-31.) Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että lasten mahdollisuudet 

seurata television ohjelmatarjontaa ovat hyvin samankaltaiset eri puolilla Eurooppaa (Koivusalo-

Kuusivaara 2007, 41). 

 
Lasten ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen, millaisia ohjelmia lapset pitävät mielenkiintoisina ja 

seuraavat televisiosta. Tutkimukset ovat osoittaneet pienten suomalaislasten suosivan katselussaan 

kotoisen hidastempoisia lastenohjelmia ja seuraavan Yleisradion päivittäisiä lastenohjelmia melko 

säännöllisesti. Lasten ohjelmamieltymykset muuttuvat kuitenkin hyvin nopeasti iän myötä. Onkin 

havaittu, että alle kouluikäisissä 3-4 -vuotiaiden ja 5-6 -vuotiaiden lasten katselutottumukset eroavat jo 

selvästi toisistaan. (Suoninen 1993b, 22-24.) Ohjelmamaun muuttuessa lapset siirtyvät piirrettyjen 

maailmaan. Piirretyillä ohjelmilla on erityistä kysyntää lasten keskuudessa, sillä lasten on todettu 

pitävän erityisesti kuvitteellisiksi tunnistamistaan ohjelmista. Piirroshahmojen mielikuvituksellisuuden 

lapset oppivat ymmärtämään jo melko varhain, koska nämä hahmot eroavat jo ulkoisesti hyvin selvästi 

realistisista hahmoista. Piirrosfilmien katsominen mahdollistaa lapsille aikuismaisen hallitun 

katsojasuhteen, jossa lapset voivat astua rauhassa sisään tarinaan ja palata halutessaan turvalliseen 

ulkopuoliseen maailmaan tarinan käydessä liian jännittäväksi. (Mt. 28-29.) 

 
Vaikka lapsille suunnattu ohjelmatarjonta on viime vuosina lisääntynyt, television ohjelmatarjonta 

koostuu pääosin aikuisille suunnatuista ohjelmista. Nämä ohjelmat kuvaavat aikuisten maailmaa, joka 

luonnollisesti kiinnostaa myös lapsia (Koivusalo-Kuusivaara 2007, 37). Lasten television katselu ei 

rajoitukaan vain lastenohjelmien katselemiseen, vaan etenkin hieman vanhempien 6-7 -vuotiaiden 
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lasten on havaittu seuraavan myös aikuisten ohjelmia. Nämä ohjelmat auttavat lapsia pääsemään 

lähemmäksi aikuisten maailmaa, toisenlaista todellisuuden kokemista. Lisäksi ohjelmat tarjoavat 

lapsille yhteisen kokemuksen heitä kiinnostavista aiheista helpottaen sosiaaliseen toimintaan 

osallistumista. (Valkenburg 2004, 5.)   

 
 
2.3 Lapset televisio-ohjelmien katsojina ja tulkitsijoina 
 
 
Lasten on perinteisesti ajateltu olevan suojelua ja holhousta tarvitseva ihmisryhmä. Samanlaiset 

käsitykset ovat ulottuneet myös lasten ja television suhteen tarkasteluun, jossa on korostunut pitkälti 

huoli television mahdollisuudesta vaikuttaa suoraan lasten ajatteluun ja toimintaan. Television 

sisältöjen on uskottu vaikuttavan haitallisesti lasten ajatteluun ja käyttäytymiseen, sillä on katsottu, ettei 

lapsilla ole kykyä erottaa television välittämää todellisuutta arkitodellisuudesta tai suhteuttaa omaa 

toimintaansa televisiossa nähtyyn. Vaikka uudemmat tutkimukset ovat kumonneet osan lasten ja 

television suhdetta koskevista uskomuksista, oletus lasten kyvyttömyydestä arvioida kuvamediaa elää 

osittain nykyäänkin. (Valkonen ym. 2005, 56.) Nykytutkimusten valossa mediavaikutusten nähdään 

kuitenkin syntyvän vasta mediasisällön, käyttäjän ja tilanteen yhteisvaikutuksessa (Mustonen 2001, 

55). Televisioruudulla koetun ei siis ajatella siirtyvän lasten elämään sellaisenaan, vaan kyseessä on 

monimutkainen vuorovaikutustapahtuma, jonka yhtenä osana televisio on (Valkonen ym. 2005, 54). 

 
Nykyään television välittämän visuaalisen informaation ajatellaan olevan luonteeltaan niin 

monimuotoista ja hankalaa, että ohjelmien ymmärtämisen katsotaan vaativan erityistä 

televisiolukutaitoa. Nämä television katseluun vaadittavat ymmärrysrakenteet eivät ole myötäsyntyisiä, 

vaan kehittyvät vasta iän ja katselukokemuksen myötä. Lapsilla televisio-ohjelmien ymmärtämisen taso 

paranee koko heidän kehitysikänsä ajan. Vanhemmilla lapsilla ymmärtämisen kehitys on kuitenkin 

luonteeltaan määrällistä, kun taas alle kouluikäisten ja kouluikäisten ymmärtämisessä on havaittavissa 

selvä laadullinen ero. (Suoninen 1993a, 9-10.) Alle kouluikäisten lasten kyky hahmottaa ja ymmärtää 

televisio-ohjelmia on toisenlainen kuin vanhemmilla lapsilla tai aikuisilla, sillä heidän 

televisiokokemusten tulkintaan käyttämänsä ajattelurakenteet ovat erilaisia. Tästä johtuen television 

katselu muodostuu erilaiseksi kokemukseksi eri-ikäisille katsojille. Esimerkiksi Hodge ja Tripp (1987, 

9) ovat havainneet alle kuusivuotiaiden lasten televisiotulkintojen poikkeavan niin voimakkaasti 

vanhempien lasten samoista ohjelmista muodostamista tulkinnoista, että heidän voisi kuvitella 

seuraavan kokonaan eri ohjelmia. Yhtä ikäryhmää koskevaa tutkimustietoa lasten television katselusta 

ei tulisi näin ollen soveltaa sellaisenaan muihin ikäryhmiin (Christenson 1986, 463). 



  
9 

Uudemmissa näkemyksissä lasten ja television suhteesta on korostettu, että lapset ovat 

televisioyleisönä aktiivisia ja osaavia toimijoita, jotka säätelevät omaa mediasuhdettaan hyvinkin 

kriittisesti. Television katselu ymmärretään aktiivisena, luovana ja merkityksiä synnyttävänä 

hahmotustyönä, jossa lapset antavat suuressa määrin itse sisällön sille, mitä näkevät televisiosta. 

(Rönnberg 1991, 40.) Werner (1987, 198-199) on tarkastellut lasten television katselua tapahtumana, 

johon lapset vaikuttavat aktiivisesti tekemällä valintoja. Ensinnäkin lapset vaikuttavat itse siihen, 

katsovatko he ylipäätään televisiota lainkaan ja mitä ohjelmia he televisiosta katselevat. Myös itse 

katselutilanne on aktiivista toimintaa, jossa lapset päättävät siitä, kuinka tarkasti he paneutuvat 

ohjelman seuraamiseen. Lasten katselukokemusten aktiivinen käsittely jatkuu usein myös varsinaisen 

katselutilanteen ulkopuolella, kun lapset käsittelevät ruudun välityksellä kokemaansa puheissaan 

perheensä ja ystäviensä kanssa. Katselukokemusta lapset voivat käsitellä aktiivisesti myös leikkiessään 

tai muun toiminnan aikana esimerkiksi television välityksellä omaksumansa roolihahmon kautta.  

 
Televisiosta ja populaarikulttuurista keskusteltaessa lapset on nähty usein television erikoisyleisönä, 

jolle kulttuurituotteet, erityisesti niin sanottu roskakulttuuri, voivat antaa huonoja vaikutteita (Suoninen 

1993a, 11). Lasten ja television puolestapuhujan, Margareta Rönnbergin (1990, 25-26) mukaan 

aikuisten ei pitäisi kuitenkaan puuttua liikaa lasten television katseluun. Hänen mukaansa aikuiset 

arvostelevat lapsille tarkoitettuja televisio-ohjelmia ja niin sanottua roskakulttuuria aikuisten arvoista 

käsin jättäen huomioimatta, että ohjelmilla ja tuotteilla on lapsille aivan omat merkityksensä. Rönnberg 

näkee, että televisiolla täytyy olla jotain erityistä annettavaa lasten kasvun ja kehityksen kannalta, 

koska se on lapsille niin tärkeä. 

 
 
2.4 Lapset ja televisio tutkimuskohteena 
 
 
Lasten television katselun tutkimus ei ole ilmiönä uusi, vaan aihe on eräs tutkituimmista sekä 

lapsitutkimuksen että televisiotutkimuksen alueella. Lasten television katselua koskevan 

tutkimuksellisen kiinnostuksen taustalla ovat ensisijaisesti vaikuttaneet kasvatukselliset tavoitteet, sillä 

televisio on koettu jo pitkään kodin ja instituutioiden kasvatustyön heikentäjänä ja vastustajana. 

(Suoninen 1993b, 11.) Tämän vallitsevan asenteen mukaisesti lapsiin ja mediaan kohdistuvaa 

tutkimusta on suurilta osin viitoittanut huoli median negatiivisista vaikutuksista lapsiin (Koivusalo-

Kuusivaara 2007, 23; Valkonen ym. 2005, 54). Tutkituin aihe televisiotutkimuksen saralla on ollut 

television vaikutukset katsojien aggressiiviseen käyttäytymiseen. Viime vuosikymmenten aikana tästä 

aiheesta on julkaistu yli 2000 tutkimusta, kun esimerkiksi lasten televisiopelkoja koskevien tutkimusten 
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määrä on jäänyt saman ajanjakson aikana muutamaan kymmeneen. (Kytömäki 1999, 8.) 1960- ja 1970 

-luvuilla lasten televisionkäytön ja aggressiivisuuden yhteyttä tutkittiin koeasetelmilla, joista 

yksioikoisesti pääteltiin väkivaltaisten ohjelmien lisäävän väkivaltaista käyttäytymistä (Valkonen ym. 

2005, 56). 

 
Suomessa television vaikutukset lasten ja nuorten väkivaltaisiin käyttäytymismalleihin nousivat 

vahvasti puheenaiheeksi Vappu Viemerön väitöskirjan ”Relationship between filmed violence and 

aggression” ilmestyttyä vuonna 1986. Julkisen keskustelun kannalta mielenkiintoinen ei ollut niinkään 

väitöskirja sinänsä, vaan siitä lukemattomina lehtiartikkeleina levinneet yksinkertaistetut tulkinnat. 

Viemerön tutkimuksen osoitettua, että pitkäaikainen televisioväkivallan katselu saattoi lisätä lasten 

taipumusta aggressiiviseen käyttäytymiseen, yhdistettiin tutkimuksen tulokset näyttävästi lasten ja 

nuorten suorittamiin yksittäisiin väkivaltarikoksiin. (Suoninen 1993a, 8; Viemerö 1986, 170-171.) 

Viemerön väitöskirjaa seurannutta julkista keskustelua tarkastelleen Pertti Hemànuksen (1988, 130) 

mukaan televisioväkivallasta on muodostunut sekä hyvä että paha vihollinen. Paha vihollinen 

televisioväkivalta on siksi, että asiallisin perustein ei ole voitu kiistää sen osuutta todellisen väkivallan 

edistäjänä. Toisaalta televisioväkivalta on myös hyvä vihollinen, jota on helppo osoittaa syyttävällä 

sormella ja täten ohjata huomio pois keskeisemmistä lasten ja nuorten kasvatukseen liittyvistä 

yhteiskunnallisista ongelmista.      

   
Buckinghamin (1996, 8) mukaan lapsia ja mediaa koskeva tutkimus on tuottanut varsin vähän tietoa 

ilmiöiden syvemmän ymmärtämisen kannalta. Syynä tähän hän näkee sen, että tutkimuksen valtavirta, 

behavioraalisia vaikutuksia etsivä tutkimus, on etsinyt yksinkertaisia selityksiä äärimmäisen 

monimutkaisille ilmiöille. Myöhemmässä lapsia ja mediaa koskevassa tutkimuksessa behavioraalisen 

ärsyke-reaktio -mallin onkin katsottu olevan mediatutkimusten lähtökohtana jossain määrin 

puutteellinen, sillä se tukee ongelmanasettelua, jossa tutkija on jo etukäteen päättänyt löytää median 

suoria vaikutuksia (Valkonen ym. 2005, 56). Tutkimusten tulokset ovat osoittaneet, etteivät median 

vaikutukset lapsiin ole niin suoria ja yhdenmukaisia kuin usein on ollut tapana uskoa. (Werner 1996, 

19).  

 
1980 -luvulta lähtien televisiotutkimuksessa on vaikuttanut kontekstuaalinen teoria, jonka 

pyrkimyksenä on ollut osoittaa, ettei kuva vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Näkemys korostaa myös 

katsojan aktiivista roolia viestin vastaanottamisessa: katsoja tulkitsee viestin oman persoonallisuutensa 

sekä katsomiskontekstinsa näkökulmasta. Katsoja myös valikoi mediasisältöjä aktiivisesti suhteuttaen 

ne omiin tarpeisiinsa. (Valkonen ym. 2005, 56; Van Evra 2004, 11.) Seurauksena lapsitutkimuksessa 
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tapahtuneesta näkökulman muutoksesta käsitys katsojan aktiivisuudesta on alkanut ulottua myös lapsia 

koskettaviin mediatutkimuksiin. Kehitystason sijasta huomio kiinnitetään tapoihin, joilla lapset 

rakentavat käsitystä ympäristöstään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Valkonen ym. 2005, 56.) 

    
Viimeisen vuosikymmenen ajan mediatutkimuksessa on korostunut lähtökohta, jonka mukaan median 

käyttö muodostuu monipuolisessa kontekstissa monien toisiinsa kietoutuneiden tekijöiden 

vaikutuksesta (Koivusalo-Kuusivaara 2007, 28). Nykyisessä tutkimuksessa onkin katsottu tarpeelliseksi 

lähestyä lapsiin kohdistuvia mediavaikutuksia kokonaisvaltaisesta tutkimusasetelmasta käsin: 

tutkimuksen keskiössä on lapsi ja median roolia lapsen elämässä tarkastellaan suhteessa kaikkiin 

muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun. (Werner 1996, 19.) Tällöin lasten median käyttöä 

tarkastellaan mediaympäristönä, eräänlaisena tulkintaympäristönä, jossa mediavälineen lisäksi otetaan 

huomioon median rooli laajemmin lasten sosiaalisessa arjessa. Näin tutkimuksen painoarvo siirtyy 

lasten omiin näkemyksiin, kokemuksiin ja tulkintoihin median merkityksistä heidän elämässään. 

(Koivusalo-Kuusivaara 2007, 28.) 

 
Television sosiaalisten ulottuvuuksien tutkimisen uranuurtajana voidaan nähdä David Morley, joka 

tutkimuksessaan ”Family Television” (1986) korosti television katselun kontekstin merkitystä. Hänen 

päätelmänsä mukaan itse katselutilanteella on suurempi osuus katselukokemuksen selittäjänä kuin 

ohjelmalla. Myös James Lull (1990) on kehittänyt laajan etnografisen aineiston pohjalta jaottelun 

television sosiaalisista käyttötavoista. Tarkastelussaan hän on jakanut television sosiaaliset käyttötavat 

rakenteellisen ja vuorovaikutuksellisen käytön pääluokkiin. Rakenteelliset käyttötavat pitävät sisällään 

television käytön perheissä ympäristöresurssina, esimerkiksi seuralaisena, ajankäytön hallinnan apuna 

ja arjen rytmittäjänä. Vuorovaikutuksellisiin käyttötapoihin sisältyy puolestaan television käyttäminen 

vuorovaikutuksen helpottamisen välineenä, sosiaalisten suhteiden jäsentäjänä, sosiaalisen oppimisen 

välineenä ja vallankäytön välineenä. (Mt. 35-44.) Suomalaisessa tutkimuksessa lasten median käyttöön 

liittyviä sosiaalisia ulottuvuuksia ovat tuoneet esiin Annikka Suoninen (1993a) ja Juha Kytömäki 

(1999). Molemmat tutkijat ovat havainneet, että median käytössä on usein kyse paljon muustakin kuin 

käyttäjää kiinnostavien mediasisältöjen etsinnästä tai omasta ajankäytöstä. Merkittävässä osassa 

pienten lasten television katselua on huomattu olevan kyse siitä, että lapset hakeutuvat vanhempiensa 

seuraan. Television sosiaalisessa käytössä päiväkoti-ikäisillä on noussut tärkeäksi myös mahdollisuus 

yhteiseen leikkiin. Vanhemmilla lapsilla puolestaan television katselun on havaittu nousevan 

merkittäväksi tekijäksi ystäväpiirin keskinäisessä vuorovaikutuksessa ohjelmista käytävien 

keskustelujen muodossa. 
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Mediatutkimuksen keskiössä ovat viime vuosina olleet erilaiset median vastaanottoon keskittyvät 

tutkimukset, joiden tarkoituksena on ollut selvittää, miten käyttäjät tulkitsevat erilaisia medioita ja 

miten he ymmärtävät näkemäänsä (Valkonen ym. 2005, 56). Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta 

median käytön tutkimusta on lähestytty myös tutkimalla joukkotiedotuksen ilmenemistä suullisessa 

kulttuurissa ja tapakulttuurissa. (Julkunen 1988, 29-30.) Kulttuurintutkimuksen alueella 

mediatutkimukseen on liitetty käsite medialore, jolla viitataan joukkotiedotusperinteeseen, 

joukkotiedotuksen henkiinheräämiseen tapaperinteenä ja suullisena perinteenä. Medialore voidaan 

jakaa kahteen luokkaan, joita ovat kerronta ja esitys. Kerronta -kategoria kattaa mediaesitysten 

kertailun ja referoimisen, kun taas esityksillä tarkoitetaan mediaesityksiin pohjautuvia leikkejä ja 

näytelmiä. Medialoren on havaittu painottuvan eri ikäisten keskuudessa eri tavalla. Lapsille ominaisena 

joukkotiedotusperinteenä on nähty erityisesti mediavaikutteiset leikit. (Julkunen 1989, 49-61.)  

 
Nykyisin televisio on entistä tehokkaampi informaation ja elämysten välittäjä lasten elämässä. Eräs 

tärkeä seuraus tästä muutoksesta on se, että lasten television katselua koskeva tutkimustieto saattaa 

nopeasti vanhentua teknologian ja median välittämän informaation muuttumisen ja 

monimuotoistumisen mukana. (Lahikainen 2005, 411.) Tämän vuoksi aiheeseen liittyen tarvitaan 

jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Suurin osa lasten television katselua koskevista tutkimuksista on 

kohdistunut kouluikäisiin lapsiin pienten lasten jäädessä vähemmälle huomiolle (Suoninen 1993b, 34). 

Etenkin päiväkoti-ikäisiä lapsia koskien on olemassa hyvin vähän sellaista tutkimusta, jossa lapset 

toimivat itse mediasuhteitaan koskevan tiedon antajana (Valkonen ym. 2005, 54). Tämä vahvistaa 

tutkimukseni merkitystä lasten ja television suhdetta koskevan tiedon tuottamisessa. Tutkimuksessani 

tarkastelen lasten televisiosuhdetta vertaistoiminnan kontekstissa, sillä vertaisryhmä näyttäytyy alle 

kouluikäisillä lapsilla keskeisenä sosiaalisena ympäristönä, jossa lapset rakentavat käsitystään 

maailmasta ja todellisuudesta. 
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3. LAPSET TOIMIJOINA VERTAISRYHMÄSSÄ 
 

 

3.1 Vertaisryhmä lasten sosiaalisen toiminnan areenana 
 
 
Lapsia ja lapsuutta koskevassa tutkimusperinteessä näkemykset lapsesta sosiaalisena toimijana ovat 

muuttuneet ja saaneet uudenlaisia tulkintaulottuvuuksia sitä mukaa, kun tieto lapsista ja lasten 

maailmasta on karttunut. Uusien tutkimustulosten myötä lapsuus on alettu nähdä yhä vahvemmin 

sosiaalisena ja muuttuvana rakennelmana ja lapsen kehitystä on alettu tarkastella tiedollisen kehityksen 

sijasta ensisijaisesti vuorovaikutuksellisena tapahtumana. Vuorovaikutus nähdään kaiken muun 

kehityksen pohjana, jonka varassa lapsi rakentaa ymmärrystään maailmasta ja itsestään sekä omaksuu 

tietoja, taitoja ja asenteita. (Salmivalli 2005, 15; Strandell 1995b, 10.) Sosiaalista vuorovaikutusta ei 

enää nähdä uhkana lapsen yksilöllisyydelle ja omaleimaisuudelle vaan pikemminkin sitä kasvattavana 

voimavarana. Kaikki, mitä tehdään, koetaan tai opitaan, saa merkityksensä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. (Strandell 1995a, 105.)   

 
Iän myötä lasten sosiaalinen aktiivisuus lisääntyy ja kouluikää lähestyttäessä toveripiiri ja toisten lasten 

osoittama hyväksyntä saavat lasten maailmassa entistä suuremman painoarvon (Ahonen, Lamminmäki, 

Närhi & Räsänen 1997, 170). Sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisten toimintasääntöjen ja taitojen 

oppimisessa onkin korostettu vertaissuhteiden merkitystä. Puhuttaessa lapsista vertaisilla tarkoitetaan 

yleensä niitä lapsia, jotka ovat keskenään suurin piirtein samalla kehitystasolla sosiaalisessa, 

emotionaalisessa sekä tiedollisessa kehityksessä. (Salmivalli 2005, 15.) Hartup (1989) on määritellyt 

kirjoituksissaan vertaissuhteet horisontaaleiksi ihmissuhteiksi. Hänen mukaansa vertikaaliset 

ihmissuhteet, kuten vanhemman ja lapsen välinen suhde ovat tärkeitä lasten elämän alussa, mutta lasten 

varttuessa horisontaalit ihmissuhteet muodostuvat heille entistä merkityksellisimmiksi. Vertaissuhteissa 

lasten vuorovaikutustaidot joutuvat uusien haasteiden kohteeksi, sillä vuorovaikutuksen osapuolet ovat 

kehityksensä pohjalta suurin piirtein samalla tasolla.  

 
Vertaisryhmässä toimiessaan lapset tuottavat vertaiskulttuureja, jotka kytkeytyvät osaksi laajempia 

kulttuurisia rakenteita. Lasten vertaiskulttuurilla tarkoitetaan toimintoja, arvoja ja asenteita, joita lapset 

tuottavat ja jakavat toimiessaan vuorovaikutuksessa keskenään. Vertaiskulttuuri rakentuu toiminnoista, 

joissa lapset toisaalta pyrkivät saavuttamaan oman elämänsä hallinnan ja toisaalta jakamaan tämän 

hallinnan tunteen toisten lasten kanssa. (Corsaro 2003, 37.) Lapset rakentavat keskinäisessä 
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vuorovaikutuksessaan erilaisia sosiaalisia asemia, vertailevat omaa asemaansa muihin lapsiin sekä 

saavat kokemuksia ryhmään kuulumisesta ja ryhmän jäsenenä toimimisesta (Lehtinen 2001, 21). 

Lasten vertaissuhteissa ilmenevä vuorovaikutus kytkeytyy moniin tekijöihin, niin lapsen kognitiiviseen 

kehitykseen, etenkin kuvitteellisen toiminnan ja kielen kehittymiseen kuin motorisiin taitoihin ja 

sosiaalisten kokemusten kertymiseenkin (Poikkeus 1997, 124).  

 
Uuden lapsuustutkimuksen lähtökohdista käsitystä lapsista aktiivisina ja vuorovaikutteisina 

vertaiskulttuuria luovina toimijoina on määritetty sosiaalisen toimijuuden ja sosiaalisen kompetenssin 

käsitteiden kautta. Lasten tarkasteleminen toimijoina tuo lapsista lähtevän näkökulman lapsia ja 

lapsuutta koskevaan keskusteluun, teoriaan ja tutkimukseen (Lehtinen 2001, 197). Sosiaalisen 

toimijuuden määrittelyssä keskeiseksi nousee lasten kyky osallistua sosiaaliseen todellisuuteen ja 

toiminnassa rakentuviin vuorovaikutusprosesseihin (Hutchby & Moran-Ellis 1998, 16). Sosiaalisen 

toimijuuden käsitteen kautta lapsia tarkastellaan aktiivisina toimijoina vuorovaikutusympäristössään. 

Vertaistoiminnassa lapsilla on erityinen mahdollisuus tuoda esille toimijuuttaan, sillä lasten keskinäiset 

suhteet ovat avoimia lasten omille neuvotteluille. (Lehtinen 2001, 20.)  

 
Lasten sosiaalisessa toimijuudessa esiintyvä sosiaalinen kompetenssi eli sosiaalinen pätevyys voidaan 

määritellä lasten kyvyksi käyttää onnistuneesti hyväkseen henkilökohtaisia sekä ympäristössä läsnä 

olevia resursseja siten, että he saavuttavat vuorovaikutuksessa haluamiaan henkilökohtaisia ja 

sosiaalisia tavoitteita. Lasten vertaistoiminnassa tällaisina tavoitteina voidaan usein nähdä palkitsevaan 

vuorovaikutukseen pääseminen muiden lasten kanssa, esimerkiksi leikissä hyväksytyksi tuleminen ja 

toverisuhteiden solmiminen. (Poikkeus 1997, 124-125.) Vertaistoiminnassa ilmenevää sosiaalista 

pätevyyttä ei nähdä periytyvänä tai iän ja kehityksen myötä karttuvana yksilöllisenä ominaisuutena, 

vaan sitä pidetään sosiaalisena saavutuksena, joka on lasten oman työn, sosiaalisen toiminnan ja 

aktiivisen vaikuttamisen tulos (Hutchby & Moran-Ellis 1998, 14). Sosiaalisen pätevyyden yhteydessä 

on korostettu sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden merkitystä. Vuorovaikutustilanteiden kautta lapset 

saavat lisää tietoa ja kokemuksia sosiaalisesta toiminnasta ja sosiaalisista suhteista sekä näiden 

suhteiden ylläpitämisestä. (Lehtinen 2001, 24.) 
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3.2 Leikki lasten yhteistoiminnan muotona 
 
 
Lasten vertaisvuorovaikutuksen näkyvimpänä ja tärkeimpänä kontekstina pidetään leikkiä. Leikissä 

kehitys etenee rinnakkaisleikistä yhteisleikkiin lasten saadessa myönteisiä kokemuksia ympäristöstään 

ja toiminnastaan. Yhdessä leikkiminen vaatii lapsilta taitoja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 

samanaikaisesti leikissä tapahtuva yhteistoiminta muokkaa näitä taitoja monipuolisemmiksi ja 

kehittyneemmiksi. (Helenius 1993, 62.) Leikki on lapsille mahdollisimman omaehtoista, sillä aikuiset 

on usein suljettu sen ulkopuolelle. Se on lapsille kuin oikean elämän harjoittelua. (Strandell 1995b, 11.)  

 
Caillos (1958) on määritellyt leikin kriteereiksi vapaaehtoisuuden, ennakoimattomuuden, ”turhuuden” 

ja tuottamattomuuden (Kalliala 1999, 39). Vaikka nämä kriteerit voidaan tulkita leikkijöiden 

näkökulmasta leikin keskeisiksi elementeiksi, lapset voivat oppia leikkiessään monenlaisia taitoja. 

Lapset eivät kuitenkaan leiki oppiakseen, vaikka oppivat leikkiessään. (Mt. 39.) Leikki on kuvitteellista 

toimintaa, johon liittyy tietoisuus toisesta todellisuudesta tai suoranaisesta epätodellisuudesta suhteessa 

reaalimaailmaan. Monista lasten leikeistä puuttuvat pysyvät ja tiukasti noudatettavat säännöt. Nämä 

leikit edellyttävät vapaata improvisointia ja niiden ensisijainen viehätys perustuu kuvitteellisen roolin 

ottamiseen. Leikeissään lapset saattavat kuitenkin jäljitellä todellisen elämän sääntöjä ja käytäntöjä. 

Mielikuvitus on leikissä väline, jonka kautta todellisuus muuttuu lasten ajatteluksi erilaisissa rooli- ja 

kuvitteluleikeissä lasten toimiessa vuorovaikutuksessa keskenään. Leikki kuitenkin erottuu tavallisesta 

elämästä, vaikka saakin usein siitä sisältönsä. (Helenius 1993, 29; Kalliala 1999, 36.) 

 
Leikkimällä lapset osallistuvat paitsi leikkitilanteeseen myös laajemmin lapsuuden kulttuurin 

luomiseen. Lasten tuottamaa vertaiskulttuuria onkin luonnehdittu leikin ja kerronnan kulttuuriksi. Se 

syntyy tilanteellisesti juuri toiminnassa meneillään olevaa hetkeä varten. Siitä on katsottu puuttuvan 

aikuisten kulttuurille ominaiset piirteet, kuten kulttuurin tallentaminen ja siirtäminen seuraaville 

sukupolville. (Riihelä 2000, 119-120.) Lasten oma leikkikulttuuri on lapsuuden alue, jolla lapset 

toimivat omimmillaan ja ilman pakkoa. Leikkiryhmässä toimiessaan lapsilla on mahdollisuus irtautua 

aikuisten välittömästä ohjausvallasta ja he alkavat elää omaa itsenäistä elämäänsä. Monitahoinen 

sitoutuminen ja irtaantuminen, lähentyminen ja etääntyminen sekä jäljittely ja muuntelu ovat lasten 

oman leikkikulttuurin tunnuspiirteitä. (Helenius 1993, 45; Kalliala 1999, 55.) Erilaisen medialähtöisen 

sekä arkikokemuksen tarjoaman materiaalin soveltaminen ja muokkaaminen leikkitilanteissa on myös 

keskeinen osa lasten leikkikulttuuria (Kalliala 1999, 55).  
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3.3 Television rooli lasten vertaistoiminnassa 
 
 
Mediakulttuurin on katsottu kyllästävän lasten arkielämää ja elämismaailmaa jopa siinä määrin, että 

voidaan puhua suorastaan medialapsuudesta. Lasten mediakulttuuri koostuu mediavälineistä, 

mediaviesteistä, erilaisista tuotannon tekijöistä ja genreistä, mutta näiden lisäksi myös vastaanoton 

strategioista, joita määrittävät median käytön sosiaaliset tekijät. Medialapsuuden käsitteeseen liittyy 

täten mediakulttuurin ymmärtäminen sosiaalisessa mielessä, lasten sosiaalisia suhteita ja käytäntöjä 

jäsentävänä tekijänä. (Kupiainen 2002b, 19.) Medialapsuuden käsite on perusteltu myös ajateltaessa 

median, kaupallisuuden ja lasten yhteen kietoutumista. Median tuotteistamat hahmot ovat osa sitä 

mediaympäristöä, johon lapset kietoutuvat konkreettisesti. (Kupiainen 2002a, 72.)  

 
Mediaa on tarkasteltu lasten leikkiympäristön roolissa, muun muassa halujen, mielikuvien, toiveiden, 

tunteiden ja affektien tasolla. Median tarjoamat mallit, maailmankuvat ja arvot sekä käsitykset 

ihmisistä ja ympäröivästä todellisuudesta ovat ainesta, jonka avulla lapset muokkaavat identiteettiään, 

luovat sosiaalisia suhteitaan ja suuntautuvat yhteiskuntaan. Televisiosta tutut sisällöt siirtyvät lasten 

leikkeihin ja leikeissä sisällöt muokataan kulloiseenkin tilanteeseen sopiviksi. (Kupiainen 2002a, 72.) 

Televisioon liittyvä leikki voidaan nähdä tärkeänä osana lasten käsitteellistämisprosesseja. Joskus 

leikkiaineksen alkuperä ei ole selkeästi havaittavissa, sillä lapset sekoittelevat toiminnassaan mediasta 

omaksumiaan elementtejä keskenään sekä todellisen elämän kanssa. (Suoninen 2001, 211.) 

 
Niin kutsutuiksi medialeikeiksi ymmärretään toisten lasten kanssa yhdessä käsitellyt ja eletyt leikit, 

joiden esikuvina toimivat sarjakuvien, elokuvien tai televisiosarjojen hahmot (Rönnberg 1991, 45). 

Aina lasten leikit eivät välttämättä liity suoraan mediaan. Niissä on kuitenkin nähtävissä mediasta 

tuttuja asetelmia ja toimintatapoja. (Kupiainen 2002a, 72.) Leikkien rakennusaineeksi lapset voivat 

valita esimerkiksi juonen piirteitä tai ominaisuuksia, jotka vastaavat heidän senhetkisiä ristiriitojaan. 

Lopun leikkiaineksen lapset muodostavat oman kokemusaineistonsa pohjalta. Mediassa nähdyt ja 

koetut hahmot muodostavat lapsille houkuttelevan vaihtoehdon todellisille ihmisille kuten äidille, 

isälle, päiväkodin henkilökunnalle tai opettajalle. Entisaikojen perinneleikkien tavoin televisio-

ohjelmat tarjoavat lasten leikkeihin näkökulmia ja puitteita erilaisine rooleineen ja sääntöineen. 

(Rönnberg 1991, 45.) 

  
Toisinaan leikkiin osallistuminen saattaa edellyttää lapsilta tiettyjen televisio-ohjelmien ja näissä 

esiintyvien henkilöiden tuntemista tai ohjelmiin liittyvien lelujen ja rekvisiitan omistamista. 

Mediasisältöjen tuntemus saattaa näin vahvistaa lasten sosiaalista pätevyyttä ja vastaavasti 
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tietämättömyys mediasisällöistä toimia hylkäämisen perusteena lasten keskinäisessä toiminnassa. 

(Mustonen 2001, 79.) Tietyillä televisio-ohjelmilla on myös havaittu olevan selvää statusta lasten 

keskuudessa, vaikka lapset eivät käyttäisikään näitä ohjelmia leikeissään. Tällaisia ohjelmia ovat 

esimerkiksi aikuisten ohjelmat, joiden katsomisen tiedetään olevan kyseenalaista joko omassa tai 

ystävien perheissä. Yhteisen leikin lisäksi lapset myös juttelevat ohjelmista keskenään. Päivittäin 

lähetettävät lastenohjelmat ovat tuttuja kaikille lapsille, joten ne tarjoavat mahdollisuuden keskustelun 

aloittamiseen tuntemattomampienkin lasten kanssa. (Suoninen 1993b, 44-45.)     

 
 
3.4 Päiväkoti lasten vertaisvuorovaikutuksen näyttämönä 
 
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteiskuntaan sosiaalistumisen kannalta keskiössä on ihmisten 

interpersoonallinen käyttäytyminen; vertaisten kanssa sekä erilaisissa ryhmissä tapahtuva toiminta. 

Koti on lasten tärkein ja ensisijaisin elinympäristö, mutta nyky-yhteiskunnassa perheiden lapsimäärän 

vähentyminen on johtanut siihen, että sosiaaliset vertaistilanteet pitää usein etsiä kodin ulkopuolelta. 

(Kauppila 2005, 13, 126.) Subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä etenkin päiväkodista on 

muodostunut monille lapsille kodin lisäksi yksi tärkeimmistä elinympäristöistä. Päiväkodin 

vuorovaikutustilanteet muodostavat huomattavan osan lasten päivittäisestä sosiaalisesta 

kanssakäymisestä muiden ihmisten, etenkin toisten lasten kanssa. Päiväkoti tarjoaa lapsille 

mahdollisuuden toimia ikätovereiden parissa ja rakentaa sosiaalisia suhteita vertaisiin (Lehtinen 2001, 

189).  

 
Lasten toiminnan luonnetta ja mahdollisuuksia päiväkotiympäristössä määrittävät fyysinen, sosiaalinen 

ja toiminnallinen ympäristö. Toiminnan ulkoisia puitteita järjestelemällä pyritään rakentamaan lasten 

kasvun ja kehityksen kannalta suotuisa ympäristö, jossa lasten toimintaa ja leikkiä ohjataan välillisesti 

puuttumatta siihen suoraan. Päiväkotiympäristössä keskiössä ovat toiminta-alueet, jotka eroavat 

sijoittelunsa ja varustuksensa puolesta toisistaan sekä kanavoivat lapsia etukäteen määriteltyihin 

toimintoihin. Alueet on usein suunniteltu tietyille osallistujamäärille ja tietynlaisille osallistujien 

välisille suhteille. (Strandell 1995b, 10-15.) Myös päiväkodin toimintakäytännöt kontrolloivat lasten 

ajankäyttöä sekä sosiaalisia suhteita lapsia ympäröivien rutiinien, rituaalien ja sääntöjen kautta. 

Aikuisten luomat käytännöt toimivat kuitenkin vain rajatusti lasten toiminnan viitekehyksenä. 

Päiväkodissa tapahtuu paljon sellaista, missä aikuiset eivät ole konkreettisesti mukana. (Lehtinen 2001, 

32; Strandell 1995b, 182.)     
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Keskeisimpiä päiväkodin vuorovaikutusta ja toimintaa sekä toiminnallista ilmapiiriä jäsentäviä tekijöitä 

ovat lasten ja kasvattajien välinen vuorovaikutus sekä lasten keskinäiset suhteet ja niiden 

rakentuminen. Näistä elementeistä muodostuu päiväkodin sosiaalinen ympäristö. (Strandell 1995b, 15-

16.) Strandell (Mt. 31, 74) on nähnyt päiväkodissa lasten toiminnan tärkeimpänä elementtinä 

sosiaalisen suuntautumisen, jolla ymmärretään vetovoimaa toisiin lapsiin ja heidän tekemisiinsä. Tämä 

sosiaalinen käyttövoima on lasten tekemisen ja aktiivisuuden pienin yhteinen nimittäjä, joka luo 

päiväkodin erityyppisten ja eri tavalla rakentuvien toimintojen välille tietynlaista samankaltaisuutta. 

Avoimuudesta sosiaalista ympäristöä ja toimintaa kohtaan syntyy jatkuvana virtana ideoita, impulsseja 

ja aloitteita lasten osallistuessa päiväkodin arjessa yhteisiin tilanteenmäärittelyihin.   

 
Lasten vertaistoimintaa päiväkodissa on aiempien tutkimusten valossa kuvattu liikkuvana toiminnan 

virtana, jossa on samanaikaisesti meneillään erilaisia toimintoja. Strandell (1995b, 32) on verrannut 

päiväkotia sosiaalisena ympäristönä markkinapaikkaan, jossa on tarjolla runsaasti erilaisia virikkeitä, 

viihdykkeitä ja tietoa. Päiväkotia on verrattu lasten toiminnan ympäristönä myös cocktail-kutsuihin, 

joilla lapset kokoontuvat pieniin ryhmiin leikkiäkseen yhdessä (Corsaro 2003, 40). Sosiaalinen 

osallistuminen ja osallisuus ovat lasten toiminnassa perustavoitteita, joilla on taipumus suunnata lasten 

huomio koko ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen. Lapset liittyvät mukaan käynnissä oleviin 

toimintoihin, ottavat mallia toisistaan ja neuvottelevat osallistumisestaan luoden näin asemaansa 

vertaisryhmän toimijoina. (Strandell 1995b, 74-75.) 

 
Päiväkodissa leikkiä voidaan pitää lapsille tärkeimpänä ja ominaisimpana yhteistoiminnan kontekstina, 

mistä johtuen olen nostanut tutkimuksessani leikin esille lasten vertaistoiminnan erityisenä muotona. 

Tutkimuksen kannalta tuntui kuitenkin tärkeältä tarkastella lasten vertaistoimintaa leikkiä 

kokonaisvaltaisemmin, minkä vuoksi tutkimuksessa suunnattiin huomio myös laajemmin lasten 

vertaistoimintaan ja päiväkodin arkitoimintoihin, aikaan ja paikkaan sijoitettuun tapahtumien virtaan 

(vrt. Strandell 1995b, 19). Tällä tavalla television heijastumisesta lasten yhteiseen päiväkotiarkeen oli 

mahdollista muodostaa monipuolisempi ja yksityiskohtaisempi kuva.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA – KYSYMYKSET 
 

 

Aiemmasta tutkimuksesta on käynyt selville, että television katselulla ja käytöllä on sosiaalinen 

ulottuvuus, joka ilmenee lasten vertaistoiminnassa muun muassa puheessa sekä erityisesti yhteisessä 

leikissä. Tämä on käynyt ilmi lasten haastatteluista tutkimuksissa, joissa pyrkimyksenä on ollut 

selvittää television merkitystä lapsille (ks. esim. Suoninen 1993a, Kytömäki 1999). Sen sijaan 

tutkimusta, jonka tähtäimessä on syvempi ymmärrys siitä, miten televisio ja siihen liittyvät ilmiöt ovat 

läsnä lasten yhteisessä arjessa, ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimukseni tehtävänä onkin selvittää ja 

kuvata, miten televisio heijastuu lasten vertaistoimintaan päiväkodin arjessa. Tarkemmin 

tutkimustehtävä täsmentyy seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

 
 
1. Millaisissa toimintakonteksteissa televisio heijastuu lasten vertaistoimintaan? 

 
2. Millaiset televisioon liittyvät asiat ja ilmiöt heijastuvat lasten vertaistoimintaan? 

 
3. Miten lapset käyttävät televisiota välineenä vertaistoiminnassa? 

 
 
Keskustelu lasten ja median suhteesta on selvästi kärjistynyt kahdeksi puhetavaksi, joista toinen 

korostaa lasten suojelemista median haittavaikutuksilta, toinen taas näkee lapset itseohjautuvina 

mediakulttuuria luovina toimijoina. Vaikka tutkimukseni lähtökohdat nojautuvat enemmän 

jälkimmäiseen näkemykseen lasten ja median suhteesta, tutkimuksen tarkoituksena ei ole vähätellä 

lasten median käyttöön liittyviä uhkia. Sen sijaan pyrkimyksenä on kuvata ja viestittää lasten 

kokemuksia medioituneessa arjessa elämisestä. Lasten ja median suhdetta on lähdetty tutkimuksessa 

tarkastelemaan lasten aktiivisena toimintana, jossa vertaistoiminta nähdään ympäristönä lasten 

(media)kokemusten jakamiselle, tulkitsemiselle ja rakentamiselle. Tutkimuksen tärkeä tavoite on 

pyrkimys avata näkökulma lasten ja median suhteeseen lapsista ja lasten jokapäiväisestä arjesta käsin. 

Tässä lähtökohtana toimii ajatus, jonka mukaan mediaan suhtautuminen on sidoksissa laajempaan 

vuorovaikutuksen verkostoon. Median vaikutuksia ja roolia lasten elämässä ei voida näin ollen eristää 

muusta päivittäisestä toiminnasta, jossa lapset ovat osallisina. (Valkonen ym. 2005, 58.)  
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5. TUTKIMUSMENETELMÄ 
 
 

5.1 Etnografinen tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen taustafilosofiat 
 
 
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä, joka ohjaa tutkimuksen menetelmällisten valintojen 

tekemistä. Sopivan tutkimusmenetelmän valinnassa on syytä pohtia muun muassa tutkimuksen 

luonnetta ja tutkimuskontekstia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 134-135.) Tutkimukseni 

tarkoituksena on kuvata television heijastumista lasten vertaistoimintaan päiväkodin arjessa. Tämän 

vuoksi valitsin tutkimukseen etnografisen tutkimusmenetelmän, jonka on katsottu soveltuvan hyvin 

arkitilanteiden ja vuorovaikutuksen tutkimiseen (ks. James & Prout 1997, 8-9). Etnografisen 

tutkimusotteen avulla tutkimuksessa oli mahdollista saada luonnollisissa olosuhteissa suoraa tietoa 

lapsiryhmän käyttäytymisestä. Tutkimusmenetelmänä etnografia voidaan nähdä perinteisenä tapana 

tehdä sosiaalitutkimusta. Sen lisäksi, että sillä on pitkä historia, se myös muistuttaa läheisesti niitä 

toimintatapoja, joilla ihmiset rakentavat ymmärrystään maailmasta ja jokapäiväisestä arjesta. 

(Hammersley & Atkinson 1989, 2.)  

 
Etnografinen tutkimus on osa kvalitatiivisen, laadullisen tutkimuksen tutkimustraditiota, jonka 

lähtökohtana on kuvata todellista elämää (Hirsjärvi ym. 1997, 161). Etnografisen tutkimuksen 

käsitteellä viitataan empiirisen tutkimukseen, jonka aineistonkeruu tapahtuu kauttaaltaan sosiaalisen 

todellisuuden luonnollisissa olosuhteissa. Etnografiassa tutkija elää tutkittavassa yhteisössä sen 

jäsenten arkipäivää määrätyn mittaisen jakson tavoitteenaan oppia ymmärtämään yhteisön kulttuuria, 

ajattelu- ja toimintatapoja sekä muita sosiaalisen elämän käytäntöjä syvällisemmin, yhteisön sisältäpäin 

tarkasteltuna. Etnografiassa toiminnallista kokonaisuutta, tilanteita ja toimintoja pyritään 

tarkastelemaan ja ymmärtämään kokonaisvaltaisesti. Tilanteiden hahmottaminen tapahtuu tutkijan 

oman osallistumisen kautta, ja tutkija oppii tutkimansa yhteisön kulttuurista itse kokemalla. (Eskola & 

Suoranta 1998, 104-106.) Tutkimuksessa todellisuutta ei pilkota osatekijöiksi, vaan tapahtumista on 

mahdollista löytää monensuuntaisia toinen toistaan muokkaavia suhteita. Näin tutkimuskohdetta 

pyritään tarkastelemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti monesta näkökulmasta katsottuna. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 161.) 
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Laadullisen tutkimuksen keskeisenä tunnuspiirteenä on pidetty osallistuvuutta. Tässä kenttätyö nähdään 

välineenä, jonka avulla tutkijan on mahdollista luoda yhteys tutkittaviin. (Eskola & Suoranta 1998, 16.) 

Etnografiassa lähdetään siitä, että kulttuuri ja sen merkitykset ovat yhteisiä ja jaettuja. Tutkija ottaa 

osaa ihmisten arkeen tutkimassaan yhteisössä ja viettää aikaa heidän kanssaan keräten aineistoa 

havainnoimalla, kuuntelemalla, kyselemällä sekä muilla menetelmillä. (Lehtinen 2001, 58-59.) 

Etnografiset menetelmät soveltuvat erityisesti toiminnan ja käyttäytymisen kuvaamiseen sekä näiden 

ymmärtävään tulkitsemiseen. Etnografinen tutkimus edellyttää usein tutkijalta aktiivista osallistumista, 

pitkäaikaista sitoutumista tutkimuskohteeseen sekä syvällistä paneutumista tutkimukseen osallistuvien 

kokemusmaailmaan. Parhaimmillaan etnografinen tutkimus on uusien teoreettisten käsitteiden 

luomista, teoreettista selittämistä sekä ilmiöiden kontekstuaalista ymmärtämistä. (Boyle 1994, 163- 

166.) 

  
Tutkimussuuntauksesta riippumatta tutkimus perustuu aina lukuisiin piileviin oletuksiin koskien 

ihmistä, maailmaa ja tiedonhankintaa. Näitä oletuksia kutsutaan filosofisiksi perusoletuksiksi. 

Tiedostamalla tutkimuksen taustalla piilevät tieteenfilosofiset taustaoletukset, tutkijan on helpompi 

löytää järkeviä perusteluja tutkimuksellisille ratkaisuilleen esimerkiksi tutkimusmenetelmää ja 

tiedonhankintaa koskien. Erityisen keskeisiä ovat tutkimukseen liittyvät ontologiset ja epistemologiset 

käsitykset. (Hirsjärvi ym. 1997, 123-124.) Ontologisista taustasitoumuksista puhuttaessa on kyse siitä, 

millaiseksi tutkittava ilmiö sekä tutkimuskohde tutkimuksessa pohjimmiltaan ymmärretään 

(Vandenberg 1995, 180). Tähän liittyvät tutkijan käsitykset olemassaolon merkityksestä sekä 

sosiaalisen maailman luonteesta (Syrjäläinen 1994, 77). Koska tarkastelen tutkimuksessani lasten 

sosiaalista toimintaa, tutkimuksen ontologisten taustasitoumusten kannalta keskiössä ovat tutkimuksen 

taustalla vaikuttavat käsitykset lapsista ja lapsuudesta. 

 
Tutkimukseni kytkeytyy osaksi uuden lapsuustutkimuksen tutkimustraditiota. Tähän 

tutkimussuuntaukseen nojautuen pyritään selvittämään, mitä lapsuus on lasten omasta näkökulmasta 

elettynä ja heidän itsensä kokemana (Makkonen 2005, 28). Lapsuutta koskevia käsityksiä tarkastellaan 

tällöin kulttuurisidonnaisesti, suhteessa lapsia ympäröivään todellisuuteen (Miettinen & Väänänen 

1998, 69). Uudessa lapsuustutkimuksessa korostetaan, ettei lapsia tulisi katsoa yhteiskunnasta käsin, 

vaan yhteiskuntaa pitäisi tarkastella lasten näkökulmasta ja kokemusmaailmasta käsin (Kivimäki & 

Otonkorpi-Lehtoranta 2005, 22). Lapsuustutkijoille eräs tutkimuksen tärkeä lähtökohta on, että lapsia ja 

lasten elämää pyritään tutkimaan mahdollisimman suoraan, käyttäen sellaisia menetelmiä, jotka 

mahdollistavat tiedon tuottamisen lapsilta itseltään (Lehtinen 2001, 57). Etnografisten menetelmien 
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painoarvo lapsuutta tutkittaessa ja tulkittaessa onkin lisääntynyt viime vuosien aikana (James & Prout 

1997, 8-9). Etnografia nostaa lapset tutkimuksessa esiin vakavasti otettavina subjekteina, mikä 

mahdollistaa lasten kuulemisen sekä osallistumisen tutkimustiedon tuottamiseen (Lehtinen 2001, 57). 

 
Etnografinen tutkimus on tieteenfilosofiselta taustaltaan hyvin monimuotoista. Kasvatustieteen 

tieteenalan suhteen sen tieteenfilosofiset lähtökohdat pohjaavat hengentieteellis-fenomenologiseen 

suuntaukseen, josta voidaan edelleen erottaa omana tieteenlajinaan fenomenologinen, kriittinen ja 

hermeneuttinen kasvatustiede. Fenomenologia voidaan ihmistä ja todellisuuden rakentumista koskevien 

käsitystensä valossa nähdä uuden lapsuustutkimuksen ohella tutkimukseni taustafilosofiana. Tässä 

suuntauksessa lähtökohtana on, että ihminen nähdään aktiivisena ja tavoitteellisena sosiaalisena 

toimijana. Kulttuuri on toisaalta ihmisten toiminnan aikaansaamaa ja toisaalta sosiaalisessa toiminnassa 

muokkautuvaa. Kieli nähdään tässä yhteydessä välineenä, jonka kautta sosiaalinen vuorovaikutus ja 

ajattelu todentuvat. (Syrjäläinen 1994, 75-77.) 

 
Epistemologialla viitataan tutkimuskohteen tieto-opilliseen tarkasteluun, tutkijan käsitykseen tiedon 

luonteesta sekä siitä, millaisilla menetelmillä tutkimuskohdetta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla 

lähestyä. Epistemologiassa on kyse myös metodin pätevyydestä suhteessa tutkimuskohteeseen. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 124; Syrjäläinen 1994, 77.) Etnografisen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on 

pyrkimys lisätä inhimillistä ymmärrystä sosiaalisesta arkielämästä. Tutkijan keräämä ja saavuttama 

tieto muodostuu näin luonteeltaan subjektiiviseksi ja arvosidonnaiseksi, sillä se on tiiviisti sitoutunutta 

sosiaaliseen elämään ja siihen kulttuuriseen kontekstiin, jossa ihmiset toimivat. Etnografinen tutkimus 

pohjautuu tietokäsitykselle, jonka mukaan tieto on rajoittunutta ennustamaan, sillä myöskään elämää 

itsessään ei voi ennustaa etukäteen. Näin tieto, jota tutkija tutkimuksellaan tuottaa, ei pyri lisäämään 

ennustettavuutta tai universaaleja lakeja toiminnalle, vaan tutkimus on luonteeltaan pikemminkin 

ymmärtävää. Etnografisen tutkimuksen pyrkimyksenä on lisätä inhimillistä ymmärrystä sosiaalisesta 

elämästä ja herättää näin keskustelua sekä uusia ajatuksia ilmiöön liittyen. (Syrjäläinen 1994, 77-78.) 

Tutkimuksessani tarkastelen television roolia lasten elämässä osana lasten sosiaalista todellisuutta ja 

jokapäiväistä vuorovaikutusta. Etnografisen tutkimusotteen avulla tietoa ilmiöstä on mahdollista 

tarkastella ja rakentaa kontekstisidonnaisesti. Näin asiat nähdään niiden oikeissa yhteyksissä (ks. 

Grönfors 2001, 127.) 
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5.2 Osallistuva havainnointi etnografisen tutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä 
 
 
Etnografiassa tutkimusaineistoa voidaan kerätä monista eri tietolähteistä. Pääasiallisia 

aineistonkeruumenetelmiä ovat kuitenkin havainnoinnin eri muodot sekä keskustelut ja haastattelut eri 

variaatioineen. (Eskola & Suoranta 1998, 107.) Tutkimuksessani käytin pääasiallisena tiedonhankinnan 

menetelmänä osallistuvaa havainnointia. Havainnointi soveltui erityisen hyvin tutkimuksen aineiston 

keräämiseen, sillä havainnoinnin avulla lasten sosiaalisesta toiminnasta voidaan hankkia suoraa ja 

välitöntä tietoa. Havainnointi mahdollistaa aineiston keräämisen luonnollisessa ympäristössä, jolloin 

tiedon hankinnassa vältetään myös monille muille metodeille ominainen keinotekoisuus. (Hirsjärvi ym. 

1997, 209.) Etenkin lasten keskinäistä vuorovaikutusta voidaan luonnehtia vaikeasti ennakoitavaksi ja 

nopeasti muuttuvaksi toiminnaksi, josta on oikeastaan mahdotonta saada syvällistä tietoa muuten, kuin 

havainnoimalla jokapäiväisiä vuorovaikutustilanteita (Grönfors 2001, 128). Menetelmänä havainnointi 

antaa tutkijalle mahdollisuuden mielenkiintoisen ja monipuolisen aineiston keräämiseen (Hirsjärvi ym. 

1997, 210). 

 
Havainnointia menetelmänä voidaan kuvata kahdella jatkumolla, joista toinen kuvaa havainnoinnin 

muodollisuuden astetta ja toinen määrittää sen, millainen on havainnoijan rooli toimintatilanteessa. 

Osallistuvaksi havainnoinniksi kutsutaan aineistonkeruutapaa, jossa tutkija osallistuu tavalla tai toisella 

tutkimansa yhteisön toimintaan. Osallistuva havainnointi poikkeaa kuitenkin luonteeltaan 

arkipäiväisestä toiminnan tarkkailusta. Yleensä havainnoija toimii havainnoidessaan itselleen vieraassa 

yhteisössä, jossa hänellä ei ole valmiiksi saneltua asemaa suhteessa yhteisön jäseniin. Tutkijalla on 

myös erityinen ammattitaito havainnointiin ja kerätyn tiedon tallentaminen tapahtuu systemaattisesti. 

Osallistuvassa havainnoinnissa, kuten yleensä etnografisessa tutkimuksessa, toimintaan osallistuminen 

ja vuorovaikutus tapahtuvat pitkälle tutkittavien ehdoilla. (Eskola & Suoranta 1998, 99-103.) Törrönen 

(1999, 220) on kuvannut osallistuvan havainnoinnin prosessiksi, joka ilmenee kentällä muun muassa 

toiminnan katseluna, kuunteluna, juttutuokioina sekä peli-, luku- ja neuvotteluhetkinä. 

 
Tutkimuksessa koin osallistuvan havainnoinnin sopivaksi tiedonhankintamenetelmäksi erityisesti siksi, 

että sen avulla oli mahdollista saada tutkimusaihettani koskevaa tietoa lasten itsensä tuottamana. 

Tutkimuksessa havainnoin lasten sosiaalista vuorovaikutusta päiväkodin luonnollisissa arkipäivän 

toimintatilanteissa. Luonnollisessa ympäristössä tapahtuvaa havainnointia on luonnehdittu lasten 

kannalta ”pehmeäksi” tutkimusmenetelmäksi. Toiminta tutussa ja mieluiseksi koetussa ympäristössä 

avaa lapsille mahdollisuuden osoittaa, miten he käyttävät resurssejaan ja osaamistaan arkielämän 
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tilanteissa. (Niiranen 1999, 253.) Pyrkimyksenäni oli osallistuvan havainnoinnin avulla tavoittaa lasten 

sosiaalinen maailma aidoimmillaan, jotta heidän kokemuksensa ja ajatuksensa auttaisivat rakentamaan 

ymmärrystäni tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä.    

 
 
5.3 Tutkimustapaus ja tutkimuksen toteutuspaikan kuvaus 
 
 
Keräsin tutkimuksen aineiston syksyllä 2007 erään keskisuuren kaupungin päiväkodin lapsiryhmässä. 

Lasten toiminnassa ilmenevä sosiaalinen kiinnostus vertaisryhmää kohtaan, kokemusten jakamisen 

tarve sekä television tunnustetusti merkittävä rooli lasten elämässä antoivat aiheen olettaa, että lasten 

vertaistoiminnan havainnoiminen päiväkodissa avaisi mahdollisuuden lasten mediasuhteen tarkastelulle 

sosiaalisesta näkökulmasta. Tutkimuksen kohdistin päiväkodin 4-5 -vuotiaisiin lapsiin. 4-5 -vuotiaat 

vaikuttivat otolliselta kohderyhmältä tutkimukselle, sillä aiemman tutkimuksen perusteella 

tämänikäiset lapset ovat television käytön ja ohjelmien tulkitsemisen suhteen eräänlaisessa 

käännekohdassa. Heidän kykynsä ymmärtää mediasisältöjä on paranemassa, ja lisääntyneen 

ymmärryksen myötä myös heidän katselumieltymyksensä ovat laajenemassa (Suoninen 1993, 24a). 4-5 

-vuotiaat lapset ovat myös sosiaalisessa kehityksessään tilanteessa, jossa kiinnostus toisia lapsia 

kohtaan on koko ajan lisääntymässä ja vertaisvuorovaikutus alkaa saada lasten toiminnassa suuremman 

painoarvon. Lisäksi useissa lasten ja median suhdetta kuvaavissa tutkimuksissa on tutkittu 

esikouluikäisiä (ks. esim. Kupiainen 2002a; Valkonen ym. 2005), joten halusin keskittyä 

tarkastelemaan tutkimuksessa hieman nuorempien lasten mediasuhdetta, josta ei vielä ole saatavilla 

paljoa tietoa. 

 
Tutkimuksen tekemiseen varatun ajan rajallisuuden vuoksi valitsin tutkimuksen toteutuspaikaksi yhden 

päiväkotiryhmän. Keskittyminen yhden lapsiryhmän laadulliseen tarkasteluun loi tutkimuksessa myös 

edellytykset lasten paremmalle tuntemiselle (vrt. Karppinen 2005, 74). Valitsin tutkimuksen 

toteuttamispaikaksi päiväkodin, jossa olin aikaisemmin ollut työssä oppimisen harjoittelussa, koska 

arvelin havainnoinnin ja toimintaan mukaan pääsemisen olevan helpompaa sellaisessa päiväkodissa, 

jonka toimintakäytännöt ja tilat sekä henkilökunta olivat minulle ennestään tuttuja. Tutkimuksen 

tiimoilta otin ensimmäisenä yhteyttä päiväkodin johtajaan. Näin sain tutkimuksen toteuttamiselle 

johtavan tahon hyväksynnän, mikä muodosti pohjan luottamuksellisen suhteen rakentamiselle 

tutkimuskohteen kanssa. Ennen havainnointien aloittamista tapasin myös ryhmän lastentarhanopettajan,  
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jonka kanssa keskustelin tutkimusaiheestani ja sovin alustavan aikataulun havainnointijaksolle. 

Päiväkodin henkilökunta piti tutkimusaihettani mielenkiintoisena ja tärkeänä, mikä lisäsi tutkimuksen 

toteuttamisen mielekkyyttä.  

 
Tutkimuksen suorittamiseen hankin tutkimusluvan kaupungilta. Lähetin myös jokaisen ryhmässä 

toimivan lapsen vanhemmille lomakkeen, jossa pyysin suostumusta lasten toiminnan havainnoimiseen 

sekä videoimiseen (ks. LIITE I). Lomakkeessa selitin pääpiirteissään tutkimuksen tarkoituksen ja 

sitouduin antamaan vanhemmille heidän halutessaan lisätietoa tutkimukseen liittyvistä asioista, sillä 

pidin tärkeänä, että vanhemmat olivat tietoisia siitä, mitä tutkimuksessa tapahtuu. Kaikki vanhemmat 

antoivat suostumuksensa tutkimuksen tekemiselle sekä toiminnan videoimiselle.   

 
Tutkimuksen toteutuspaikaksi valitussa 4-5 -vuotiaiden lapsiryhmässä oli yhteensä 16 lasta, joista 

yhdeksän oli poikia ja seitsemän tyttöjä. Ryhmän vakinaiseen henkilökuntaan kuului 

lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa. Toisen lastenhoitajan poissa ollessa ryhmässä toimi 

avustaja noin kolme kertaa viikossa. Ryhmä oli toiminut muutamaa uutta lasta lukuun ottamatta 

yhdessä vuoden. Lähes kaikki lapset olivat tutkimuksen ajankohtaan mennessä täyttäneet viisi vuotta, 

joten oman ikäisiä leikkitovereita löytyi lapsille ryhmästä helposti. Kaikki lapset olivat ryhmässä 

täysipäiväisesti, mikä asetti vertaistoiminnan suureksi osaksi lasten arkipäivää. Pienryhmätoimintaa 

varten lapsiryhmä oli jaettu kahteen kahdeksan lapsen ryhmään, joissa lapset toimivat kaksi kertaa 

viikossa. Suurimman osan ajasta; aamuhetket, ulkoilut, ruokailut ja useimmat toimintahetket, lapset 

toimivat kuitenkin kaikki yhdessä. Vapaan toiminnan aikana lapsiryhmässä oli käytössä aktiivisen 

oppimisen alueet. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että toimintatilat oli jaettu erilaisiin alueisiin, joilla 

lapset toimivat itsenäisesti toisten lasten kanssa. Yhdelle aktiivisen oppimisen alueelle mahtui sen 

käyttötarkoituksesta riippuen leikkimään kahdesta neljään lasta. Osallistujamäärien ja varustelunsa 

puolesta aktiivisen oppimisen alueet rajasivat leikkialueita ja suuntasivat eri tilojen käyttöä 

tietynlaiseen toimintaan. 

 
Ruokailuhuoneeseen pöytien läheisyyteen oli sijoitettu taidealue ja pelialue, joilla lapset piirtelivät, 

muovailivat, askartelivat ja pelailivat. Lisäksi ruokailuhuoneesta löytyi pieni nurkkaus, jossa oli 

mahdollista leikkiä pienillä leluhahmoilla. Lokakuussa ruokailuhuoneeseen ilmestyi leikkinurkkauksen 

tilalle play-mobile -alue, jonka rekvisiittana toimivat linna sekä sotilaat ja näiden tarvikkeet. Huoneesta 

löytyi myös eläinleikki, jonka leikkivälineitä olivat muoviset villieläimet ja puut sekä puiset 

autopalikat. Syyskuussa lepohuoneen toiminta-alueet oli tarkoitettu pääasiassa erilaiseen rakenteluun. 

Huoneeseen oli sijoitettu rakentelualueet, joissa leikin rekvisiittana toimivat ratakset sekä muoviset 
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rakennuspalikat. Lokakuussa rakentelualueiden tilalle sijoitettiin play-mobile -alueet maatila- ja 

keijuaiheisine tavaroineen sekä legoleikki. Samasta huoneesta löytyi myös alue satukasettien 

kuuntelemista varten. Varsinaisten toimintatilojen lisäksi eteisen nurkkaan oli sijoitettu pienen pöydän 

läheisyyteen alue kotileikkiin, jonka rekvisiittana toimivat erilaiset pienet taloustavarat sekä nukke ja 

nukenrattaat. Lokakuussa kotileikin paikalle rakennettiin kauppaleikkialue, josta löytyi kassakone, 

vaaka sekä hyllyllinen elintarvikepakkauksia. Hieman kauemmas oli aseteltu kasa patjoja, joille lapset 

saattoivat tehdä retkiä alueella leikkiessään. 

  
Ulkoilussa lapsilla oli käytössään pääasiassa päiväkodin piha-alue, johon oli sijoitettu liukumäki, 

keinut sekä kaksi hiekkalaatikkoa. Leikkitelineet oli sijoitettu pihaan väljästi, mikä mahdollisti 

vauhdikkaan ja tilaa vaativan toiminnan. Ulkona lasten leikit olivatkin usein liikkuvia ja nopeasti 

muuttuvia. Myös hiekkalaatikko oli useimmille lapsille mieluinen leikkipaikka, joka toimi usein rooli- 

ja rakenteluleikkien näyttämönä. 4-5 -vuotiaiden ryhmä jakoi piha-alueen 3-4 -vuotiaiden ryhmän sekä 

esikoululaisten kanssa. Usein ulkoilu oli kuitenkin käytännössä porrastettu niin, että lapsiryhmällä oli 

koko piha-alue omassa käytössään.      

 
Lapsiryhmän arjen rakentumista ohjasi päivärytmi, joka toistui havainnointipäivien aikana kutakuinkin 

samanlaisena. Aamupalan jälkeen lapset valitsivat leikkialueen, jolla toimivat aamupiiriin asti. 

Aamupiirin jälkeen seurasi yleensä ohjattua toimintaa, jonka jälkeen lapset ulkoilivat ruokailuun asti. 

Ruokailusta lapset siirtyivät lepohetkeen, jonka jälkeen heillä oli ohjelmassa välipalaan asti vapaata 

toimintaa. Tällöin lasten käytössä olivat yleensä vain ruokailuhuoneen leikkialueet, koska osa lapsista 

oli vielä lepäämässä. Välipalaa seurasi satuhetki, jonka jälkeen lapset yleensä ulkoilivat kotiinlähtöön 

asti. Keskiviikkoisin ryhmässä oli oman lelun päivä, jolloin lapset saivat tuoda kotoaan leluja sekä 

esitellä niitä toisille lapsille. Omilla leluilla oli päivän aikana myös mahdollisuus leikkiä eri alueilla. 

 
Päiväkodin sisä- ja ulkotilat sekä toimintarutiinit loivat kehyksen lasten jokapäiväiselle leikille ja 

toiminnalle. Päiväkodin puitteet muodostivat näin lasten vertaistoimintaa ajatellen sosiaalisesti 

haastavan mutta rikkaan ympäristön, jossa tavaroiden ja leikkipaikkojen jakaminen sekä yleensäkin 

toisten lasten huomioon ottaminen oli välttämätöntä. Kenttäjakson aikana havaitsinkin lapset 

aktiivisiksi ja vilkkaiksi toimijoiksi, joille vertaisryhmän seura vaikutti erittäin tärkeältä. Ryhmän 

lapset tuntuivat tulevan hyvin toimeen keskenään. Tämä näkyi muun muassa siinä, että päivän aikana 

syntyvien leikkiryhmien sekä leikkiparien koostumus vaihteli huomattavasti ja yhteistoimintaa syntyi 

vapaan toiminnan hetkinä paljon myös tyttöjen ja poikien välille. 
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5.4 Tutkimusaineiston kerääminen 
 
 
Keräsin tutkimuksen aineiston havainnoimalla lasten toimintaa päiväkodissa arjen luonnollisissa 

toimintatilanteissa. Toteutin tutkimusaineiston keräämiseen seitsemän viikon aikana pääsääntöisesti 

syys- ja lokakuussa (17.9 – 2.11.2007) kenttäjakson painottuessa lokakuuhun. Kenttäjakson aikana 

lasten toiminnan kuvausta kertyi yhteensä 24 päivältä. Kaikkiaan vietin päiväkodissa lapsiryhmän 

arkea havainnoiden 120 tuntia. Päivittäinen havainnointiaika oli suhteellisen pitkä, 4-6 tuntia, sillä 

tutkimani ilmiön hahmottaminen kontekstissaan, lasten jokapäiväisessä arjessa, edellytti monipuolista 

tietämystä päiväkotiarjen toimintojen rakentumisesta. Kokonaisuudessaan havainnointijakso oli melko 

tiivis, työläs ja intensiivinen verrattuna tyypillisiin etnografisiin tutkimuksiin, joissa tiedonhankinta 

organisoidaan pitkälle, usein vuosien pituiselle aikavälille (vrt. esim. Strandell 1995b, Lehtinen 2000). 

Koin tiiviin kenttätyövaiheen kuitenkin palvelevan lapsiryhmään tutustumista. Säännöllinen läsnäolo 

päiväkodissa auttoi pääsemään sisälle ryhmän arkeen ja kytki minut tiiviimmin osaksi ryhmän 

toimintaa. Pääasiallisen aineiston tutkimuksessa muodosti osallistuvan havainnoinnin menetelmällä 

kerätty kirjallinen havainnointimateriaali. Havainnointimateriaalin ohella tutkimuksen aineistona 

toimivat vuorovaikutustilanteiden nauhoitteet, vanhemmille suunnattu kysely lasten television 

katselusta sekä tutkimuspäiväkirja. 

 
 
Havainnointimateriaali 
 
Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodosti lasten toimintaa kuvaava kirjallinen 

havainnointimateriaali. Havainnoin lasten toimintaa tilanteissa jatkuvan havainnoinnin menetelmällä, 

jonka on osoitettu soveltuvan hyvin lasten sosiaalista käyttäytymistä ja toimintaa koskevaan 

tutkimukseen (ks. Niiranen 1999, 245). Päädyin jatkuvaan havainnointiin ennen kaikkea siksi, että se 

mahdollisti monipuolisen tiedon keräämisen erityyppisistä ja toimijoiltaan erilaisista 

vuorovaikutustilanteista. Jatkuvan havainnoinnin kautta lasten arjen rakentumisesta ja 

vertaistoiminnasta oli mahdollista rakentaa kokonaisvaltainen kuva, mikä tuntui oleelliselta 

tutkimustehtävän kannalta. 

 
Pyrin havainnoimaan tasapuolisesti kaikkien ryhmän lasten toimintaa, sillä halusin muodostaa 

lapsiryhmän toiminta-arjesta mahdollisimman monipuolisen kuvan. Yleensä havainnoinnit ajoittuivat 

aikavälille 8.00-15.00, koska tuohon ajankohtaan sijoittui suurin osa lasten vapaasta toiminnasta. 

Muutaman kerran havainnoin lasten toimintaa myös myöhempään iltapäivään hahmottaakseni 
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päiväkotiarjen kokonaisuuden. Ennen kahdeksaa en havainnoinut lasten toimintaa lainkaan, sillä 

tuolloin lapsiryhmä toimi yhdessä toisten ryhmien kanssa, mikä olisi tehnyt havainnoinnista eettisesti 

hankalaa. Kenttäjakson aikana pyrkimyksenäni oli havainnoida lapsiryhmää tilanteissa, jotka olivat 

lasten toiminnan kannalta mahdollisimman luonnollisia ja liittyivät läheisesti päiväkodin arkeen. 

Tämän pyrkimyksen huomioon ottaen en havainnoinut lasten toimintaa päivinä, joihin sisältyi retki 

teatteriin tai jotain muuta vahvasti tavallisesta päiväkotiarjesta poikkeavaa. Oman lelun päivät taas näin 

erityisen hedelmällisenä tilaisuutena tarkastella lasten kulttuurin ja mediakulttuurin välistä suhdetta, 

joten pyrin järjestämään aikatauluni niin, että saatoin olla näinä päivinä paikalla.  

 
Havainnointipäivien aikana osallistuin kaikkeen ryhmän toimintaan hahmottaakseni lasten toiminta-

arjen kokonaisvaltaisesti. Kirjoitin muistiinpanot lasten toiminnasta pieneen vihkoon heti toiminnan 

aikana. Koska tarkoituksenani oli keskittyä tutkimuksessa havainnoimaan lasten keskinäistä toimintaa, 

tein muistiinpanot pääasiassa sellaisista tilanteista, joissa vuorovaikutus rakentui lasten keskinäisen 

toiminnan varassa, usein ilman päiväkodin henkilöstön läsnäoloa tai väliintuloa. Eniten muistiinpanoja 

kertyi lasten vapaan toiminnan hetkistä eri toiminta-alueilla sekä ulkona. Lisäksi kirjoitin 

muistiinpanoja lasten toiminnasta erilaisissa siirtymä- ja odottelutilanteissa sekä ruokailujen aikana. 

Pääasiallisesti en tehnyt muistiinpanoja ohjatusta toiminnasta. Olin ohjatuissa tilanteissa kuitenkin 

paikalla, sillä koin jatkuvan ja johdonmukaisen läsnäolon sekä toimintaan osallistumisen 

hedelmällisenä tapana rakentaa luottamuksellista suhdetta ryhmän lapsiin ja aikuisiin. Muutaman 

kerran lasten toiminnassa ilmeni ohjatun toiminnan aikana tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia 

piirteitä. Tällöin tein muutamia merkintöjä tilanteen jälkeen heti sopivan tilaisuuden tullen. Ohjattujen 

toimintahetkien alkamista odotellessa lasten välille syntyi usein keskinäistä omaehtoista toimintaa, 

josta kirjoitin muistiinpanot heti toiminnan aikana. 

 
Niin sisällä kuin ulkonakin leikki- ja toimintatilanteet olivat nopeasti rakentuvia ja jatkuvasti 

muuttuvia. Toisinaan lasten toiminta ja vuorovaikutus eteni niin nopeatempoisesti, että sain kirjattua 

ylös vain lyhyen kuvauksen tilanteiden etenemisestä. Toisaalta leikki- ja toimintatilanteita syntyi 

kenttäjakson aikana niin paljon, että koin saavani lyhyistäkin toiminnan kuvauksista koottua melko 

kattavan kuvan lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Muistiinpanojani tilanteissa tapahtuvasta 

suullisesta vuorovaikutuksesta täydensin myöhemmin myös nauhoitteiden avulla. 
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Nauhoitteet 
 
Alun perin tarkoituksenani oli kerätä kenttämuistiinpanojen ohella osa tutkimusaineistosta videoimalla 

lasten toimintaa vapaan toiminnan aikana. Luovuin kuitenkin tästä ajatuksesta, sillä videointi tekee 

tutkijasta helposti näkyvämmän, mitä usein etnografisessa tutkimuksessa halutaan välttää (ks. Bogdan 

ja Biklen 1992, 101-102). Lisäksi tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oleva ilmiö oli luonteeltaan 

sellainen, että videoitavien toimintatilanteiden valitseminen olisi ollut ongelmallista eikä tutkimuksen 

kannalta mielekästä. Videoinnin sijasta dokumentoin lasten vuorovaikutusta muistiinpanojen lisäksi 

nauhurin avulla. Teknisesti laadukas ja pienikokoinen nauhuri mahdollisti autenttisen 

vuorovaikutuksen tallentamisen, eikä sen läsnäoloon tunnuttu kiinnittävän arjen toiminnoissa juurikaan 

huomiota. Otin nauhurin käyttöön muutaman viikon havainnoinnin jälkeen. Pyysin nauhurin 

käyttämiseen luvan lapsiryhmän aikuisilta, ja esittelin nauhurin ennen sen käyttöönottoa myös lapsille. 

Kerroin tarvitsevani nauhuria, jotta muistaisin paremmin, mitä päiväkodissa on puuhattu ja leikitty. 

Pidin nauhurin tilanteissa näkyvästi esillä varmistaakseni, että lapset ja henkilökunta olivat koko ajan 

tietoisia nauhurin käytöstä. Tutkimuseettisistä syistä en käyttänyt nauhuria ulkoilutilanteissa enkä 

muissakaan tilanteissa, joissa paikalla oli henkilökuntaa tai lapsia muista ryhmistä. 

 
 
Kysely 
 
Havainnoinnin lisäksi käytin tutkimuksessa tiedonhankinnan menetelmänä vanhemmille suunnattua 

kyselyä lasten television katselusta. Erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa 

kutsutaan triangulaatioksi, jonka käyttöä perustellaan sillä, että yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on 

vaikeaa saavuttaa kattavaa ja monipuolista kuvaa tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta 1998, 69). 

Tutkittavan ilmiön ymmärtämisen kannalta lasten vertaistoiminnan havainnoiminen edellytti käsitystä 

siitä, miten paljon tutkimukseen osallistuneet lapset viettivät aikaa televisiota katsellen ja mitä ohjelmia 

he televisiosta seurasivat. Kyselyn tarkoituksena olikin kartoittaa television katselun roolia tutkittavien 

lasten elämässä ja siten taustoittaa havainnointiaineistoa. Tiedustelin vanhempien suostumusta kyselyn 

täyttämiseen tutkimusluvan hankkimisen yhteydessä. Kyselyyn vastasivat 11 lapsen vanhemmat.  
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Tutkimuspäiväkirja 
 
Osan tutkimuksen aineistoa muodosti myös tutkimuspäiväkirja, johon kirjoitin kenttäjakson aikana 

ajatuksiani ja havaintojani lasten yhteistoiminnasta sekä yksittäisistä lapsista. Tutkimuspäiväkirjaan 

kirjasin lisäksi tuntemuksiani kentältä koskien tutkijan ja osallistujan rooliani sekä lasten suhtautumista 

havainnointiin. Aiemmissa tutkimuksissa tutkimuspäiväkirjan on todettu olevan avuksi etenkin 

analyysivaiheessa, jolloin tutkimuspäiväkirjan lukeminen auttaa tutkijaa luokittelemaan aineistoa ja 

löytämään sieltä tutkimustehtävän kannalta olennaisia teemoja (ks. esim. Grönfors 2001, 136; Lehtinen 

2001, 60). Tutkimuspäiväkirjaan kirjasinkin alustavia huomioita lasten vertaistoiminnasta suhteessa 

tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön. Tutkimuksessani tutkimuspäiväkirja toimi kuitenkin tärkeänä 

työvälineenä erityisesti pohtiessani tutkijan roolia ja eettisten periaatteiden toteutumista. 

 
 
5.5 Tutkimusaineiston analysoiminen 
 
 
Tutkimusaineiston analysoimiseen on laadullista tutkimusta tehtäessä olemassa monia tapoja. 

Analyysia ohjaavana pääperiaatteena voidaan kuitenkin pitää sitä, että aineiston analysoimiseen 

valitaan sellainen tapa, joka tuo parhaiten vastauksen tutkimukselle asetettuun tutkimustehtävään. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 219.) Tutkimuksessani tutkimustehtävään sekä tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

parhaalla mahdollisella tavalla tuntui edellyttävän kuvailevaa ja ymmärtävää lähestymistapaa ilmiön 

tarkasteluun. Niinpä päädyin aineiston analyysissa ilmiön mahdollisimman tarkkaan kuvailemiseen. 

Laadullisen tutkimuksen perinteessä pelkkää ilmiön kuvailemiseen tähtäävää tutkimusta ei ole 

perinteisesti pidetty arvostettuna ja riittävänä näkökulmana tutkittavan ilmiön analyyttiseen 

tarkasteluun. Ilmiön kuvailua voidaan kuitenkin jo sinällään pitää ensiaskeleena sen selittämiseen, ja jo 

pelkällä kuvailullakin on mahdollista toteuttaa hyvin monenlaisia tutkimustehtäviä. (Niiranen 1999, 

253; Pellegrini 2004, 5.) Pellegrinin (2004, 6) mukaan kuvailua tulisi käyttää paljon enemmän etenkin 

lapsitutkimuksessa, sillä toiminnan havainnoiminen ja kuvaaminen ovat oivallisia keinoja lasten 

toiminnan ymmärtämiseen. Koska tutkimuksen kohteena olleesta ilmiöstä tiedettiin entuudestaan 

melko vähän, analyysin rakentaminen ilmiön kuvaamisen kautta tuntui erityisen tarpeelliselta ilmiön 

ymmärtämisen ja tulkitsemisen kannalta. Tutkimusaineiston analysoimisessa käytin 

analyysimenetelmänä laadullista sisällönanalyysia, jonka avulla pyrin muodostamaan tutkittavasta 

ilmiöstä mahdollisimman selkeän ja tiivistetyn kuvauksen.  
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Aineiston analysoimista varten kirjoitin havainnointiaineiston puhtaaksi. Vaikka aineistoa oli paljon, 

päädyin koko aineiston puhtaaksikirjoittamiseen, sillä tämä auttoi muodostamaan aineistosta selkeän 

kokonaiskuvan ja tulemaan aineiston kanssa tutuksi. Kaiken kaikkiaan puhtaaksikirjoitettua 

havainnointiaineistoa kertyi 102 liuskaa. Puhtaaksikirjoittamisen vaiheessa muodostin 

kenttämuistiinpanoista lasten fyysistä ja kielellistä toimintaa kuvaavia episodeja (V), jotka numeroin 

juoksevin numeroin. Koska tutkittavan ilmiön tarkasteleminen edellytti kokonaisvaltaista ja 

kontekstuaalista lähestymistapaa, vuorovaikutusepisodi tuntui luonnolliselta valinnalta myös 

tutkimuksen analyysiyksiköksi. Vuorovaikutusepisodiksi määritin tutkimuksessa Strandellia (1995b) 

mukaillen ajallisesti ja paikallisesti rajatun tapahtumakulun, jossa oli tietty osallistujakokoonpano. 

Lasten toiminnan virtaavan luonteen vuoksi episodien rajaaminen tapahtui kuitenkin osittain myös 

mielivaltaisesti. Kaiken kaikkiaan havainnointiaineisto koostui 268 vuorovaikutusepisodista. 

Yksittäinen episodi piti sisällään tapahtumien kulun kuvauksen näkemykseni mukaisena sekä episodiin 

osallistuneiden lasten ja aikuisten repliikit.  

 
Aineiston puhtaaksikirjoittamisen jälkeen aloitin aineistoon tutustumisen lukien sitä läpi muutamaan 

kertaan. Aineistoon tutustuessani kirjoitin ylös yleisiä huomioita lasten leikki- ja toimintakulttuurista, 

kuten yleisimmistä leikkien teemoista sekä leikkien ja lasten keskinäisen vuorovaikutuksen 

rakentumisesta. Vaikka varsinaisessa analyysissa kiinnitin huomiota vain niihin 

vuorovaikutusepisodeihin, joissa oli nähtävissä television heijastuminen lasten vertaistoimintaan, pidin 

kokonaisnäkemystä lasten vertaistoiminnasta tärkeänä, sillä tutkimuksen yhtenä päämääränä oli 

tarkastella tutkittavaa ilmiötä lasten leikki- ja toimintakulttuurin kokonaisuuteen suhteutettuna. Yleistä 

kuvaa lasten leikki- ja toimintakulttuurista hyödynsin soveltuvilta osin tutkimustulosten pohdinnassa. 

Analyysia varten erotin havainnointiaineistosta vuorovaikutusepisodit, joissa television heijastuminen 

lasten vertaistoimintaan oli luotettavasti havaittavissa. Ehtona pidin sitä, että lasten toiminnassa oli 

havaittavissa jokin televisio-ohjelmasta selkeästi tunnistettavissa oleva hahmo, piirre tai toimintamalli. 

Television heijastumisen lasten vertaistoimintaan katsoin olevan luotettavasti havaittavissa myös 

sellaisissa episodeissa, joissa lapset sanallisesti ilmaisivat toimintansa liittyvän televisio-ohjelmaan. 

Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistosta oli erotettavissa 39 vuorovaikutusepisodia (T), joissa määritetyt 

kriteerit täyttyivät.  

 
Laadullisessa sisällönanalyysissa analyysin apuna toimii yleensä aineiston luokittelu, jonka avulla 

aineiston informaatiota pyritään tiivistämään (Syrjäläinen 1994, 89). Pellegrini (2004, 104) on 

tähdentänyt, että aineiston luokitteleminen tulisi aina tehdä pitäen silmällä tutkimuksessa asetettuja 
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tutkimusongelmia sekä sitä viitekehystä, josta käsin tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan, sillä kaikki 

koodaus- ja luokittelumenetelmät abstrahoivat käyttäytymistä ja näin tutkimuksessa menetetään 

informaatiota. Tutkimuksessani vältin aineiston luokittelua yhä pienempiin osakokonaisuuksiin, sillä 

tämä olisi hävittänyt ilmiön tarkastelusta kontekstuaalisuuden, jonka huomioon ottaminen oli 

tutkimuksen lähtökohtia ja ilmiön kokonaisvaltaista kuvaamista ajatellen olennainen. Jonkinlainen 

aineiston luokittelu tuntui kuitenkin välttämättömältä ilmiön kuvauksen selkiyttämisen ja ryhdittämisen 

kannalta.  

 
Tutkittavan ilmiön kontekstuaalisuuden kuvaamisen kannalta tavoittelin aineistoon selkeyttä 

luokittelemalla vuorovaikutusepisodit leikki- ja keskusteluepisodeihin. Luokittelun kriteerinä pidin 

lasten toiminnan leikillisyyttä, jonka perusteella luokittelin leikiksi varsinaisten roolileikkien lisäksi 

erilaiset spontaanin leikin muodot, pelit ja hulluttelun sekä kaiken näiden leikkien aikana tapahtuvan 

vuorovaikutuksen (vrt. Karimäki 2005, 108). Vuorovaikutusepisodit, joissa leikkisyyttä ei ollut 

havaittavissa, luokittelin keskusteluiksi. Sosiaalisen liikkumattomuuden perusteella luokittelin kaiken 

ruokapöydässä tapahtuvan lasten keskinäisen vuorovaikutuksen keskusteluksi, vaikka näissä tilanteissa 

oli toisinaan havaittavissa myös eriasteista pelleilyä. Karkean luokittelun jälkeen aloitin aineiston 

luokittelun uudelleen kiinnittäen huomiota siihen, millaiset televisioon liittyvät asiat ja ilmiöt leikki- ja 

keskusteluepisodeissa heijastuivat lasten vertaistoimintaan. Leikkiepisodit olivat tältä osin jaettavissa 

kahteen luokkaan sen mukaan, oliko niissä havaittavissa lapsille vai aikuisille suunnattu 

ohjelmamateriaali. Keskusteluepisodeissa puolestaan oli havaittavissa vain lapsille suunnattu 

ohjelmamateriaali. Sekä leikki- että keskusteluepisodien kohdalla aineistosta oli erotettavissa omana 

ilmiönään lastenohjelmien oheistuotteiden ilmeneminen lasten vertaistoiminnassa. Nämä episodit 

luokittelin aineistosta selkeyden vuoksi omaksi kokonaisuudekseen. Rakentunut luokittelu tuntui 

ilmiön kuvaamisen kannalta tarkoituksenmukaiselta, sillä tutkimuskysymyksiin pohjautuvana se toi 

ilmiön kuvaamiseen selkeyttä. Käytetty luokittelu tuntui tuovan hyvin esille erilaiset ilmenemismuodot, 

joita lasten vertaistoiminnassa oli havaittavissa tutkittavan ilmiön suhteen. 

 
Aineiston analysoimista pidetään etnografisessa tutkimuksessa erityisen haastavana vaiheena, sillä 

analyysi pohjautuu useimmiten tutkijan omaan ajatteluun ja pohdintaan (Hammersley & Atkinson 

1989, 174; Syrjäläinen 1994, 89.) Tutkimuksessa analyysi muodostuikin hyvin vahvasti omien 

pohdintojeni ja ajatusteni pohjalta. Analyysin rakentuminen oli aineistolähtöistä, sillä lähdin tutkittavan 

ilmiön kuvaamisessa liikkeelle aineistosta nousseista näkökulmista ilmiön tarkasteluun. Analyysista 

muodostui myös episodivetoista siinä mielessä, että tietyt episodit toimivat tutkimusaineiston 
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kuvauksessa ikään kuin avainepisodeina, joiden merkitysten pohtiminen ja työstäminen avasi 

näkökulmia myös muun aineiston tarkasteluun (vrt. Lappalainen 2006, 23). Esimerkiksi erään pojan 

huudahdus ”Ratsastetaan Muumimamman kyydissä!” avasi silmäni tarkastelemaan aineistossa 

laajemminkin sitä, miten monenlaisia merkityksiä televisio-ohjelmien hahmot saattoivat saada lasten 

toiminnassa.   

 
Vaikka analyysi etenisi aineistolähtöisesti, lopullista tulkintaa ja tutkimuksen yhteenvetoa tehdessään 

tutkija palaa yleensä tarkastelemaan tuloksia yleisemmästä ja teoreettisemmasta näkökulmasta 

(Syrjäläinen 1994, 96). Suhteessa teoriaan tutkimukseni analyysia voisi kuvailla Tuomen ja Sarajärven 

(2003, 10) näkemystä mukaillen teoriaohjaavaksi, sillä jo analyysivaiheessa aineiston lukemisen ja 

kuvausten rakentamisen rinnalla kulki kirjallisuuden lukeminen, mikä avasi näkökulmia tutkittavan 

ilmiön tarkastelemiseen teoreettisemmalla tasolla. Tulosten tulkinnassa olen yhdistänyt empiiristä 

aineistoa teoriatietoon tutkittavasta ilmiöstä ja suhteuttanut näin tutkittavaa ilmiötä aiempaan 

tutkimukseen. Tulosten tulkintavaiheessa ilmiötä koskevan käsitteellisen ymmärryksen rakentaminen 

muodostui jo olemassa olevien teoreettisten käsitteiden pohjalta. Käsitteellistämisen kautta pyrin 

saavuttamaan ilmiön tarkastelemisessa tapauskuvauksen lisäksi syvemmän ilmiöiden ja teemojen tason. 

Tutkimuksen analyysiote muodostui täten luonteeltaan induktiiviseksi päättyen yksityisten havaintojen 

ja kuvausten pohjalta tutkittavan ilmiön merkitysten yleisempään pohdintaan. 

 
Analyysin lähtökohtana etnografisessa tutkimuksessa on se, mitä tutkimuksen kohteena olevat ihmiset 

tekevät jokapäiväisesti luonnollisessa ympäristössään. Tällöin tulosten tulkinta rakentuu pitkälti 

tutkittavien kontekstista sekä henkilökohtaisista kokemuksista, joihin yhdistyvät tutkijan teoreettinen 

tietämys sekä omat kokemukset. Tutkija ei saa kadottaa tutkittavien näkökulmaa todellisuuteen 

myöskään tutkimusraportissaan. (Syrjäläinen 1994, 99.) Säilyttääkseni tutkimuksessa tuntuman lasten 

omaan kokemusmaailmaan ja kulttuuriin, olen sisällyttänyt tutkimusraporttiin runsaasti esimerkkejä 

tutkimusaineistosta. Aineistoesimerkeillä on tärkeä merkitys myös tutkittavan ilmiön ymmärtämisen 

kannalta, sillä esimerkit auttavat hahmottamaan kuvan siitä, millaisesta kulttuurisesta todellisuudesta 

tutkittavassa ympäristössä on ollut kyse. Lukuisat aineistoesimerkit antavat elävän kuvan tutkimukseen 

osallistuneiden lasten vertaistoiminnasta, kuten leikkiteemojen ja leikin pohjana toimivan 

kokemusmateriaalin rikkaudesta ja moninaisuudesta. Aineistosta poimitut esimerkit on erotettu 

tutkimusraportissa muusta tekstistä kursivoimalla sekä pienemmällä kirjasinkoolla. Raportissa esiintyvät 

lasten nimet ovat keksittyjä lasten ja heidän perheidensä yksityisyyden suojaamiseksi. Tutkimukseen 
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osallistuneiden lasten nimet esiintyvät raportissa pienillä kirjaimilla ja aikuisten sekä ryhmään 

kuulumattomien lasten nimet ISOILLA kirjaimilla. 

 
 
5.6 Tutkijan roolin ja tutkimuksen eettisten näkökulmien pohdintaa 
 
  
Kerättäessä empiiristä aineistoa ihmisten elämästä ja toiminnasta, tulee pitää mielessä, että tutkija on 

osa tätä prosessia ja vaikuttaa aktiivisesti tapahtumien kulkuun. Täten tutkijan on oltava tietoinen 

asemastaan ja vaikutuksestaan tutkittavaan yhteisöön (Hutchby & Moran Ellis 1998, 11; Eskola & 

Suoranta 1998, 103-104). Ennen havainnointijakson alkamista kirjasin tutkimuspäiväkirjaan ylös 

alustavia ajatuksia tulevasta roolistani tutkijana lapsiryhmän arjessa. Nämä pohdinnat auttoivat jonkin 

verran suuntaamaan toimintaani kenttäjakson aikana. Etnografinen tutkimus on kuitenkin prosessi, 

jossa tutkija joutuu aina uudelleen ratkaisemaan kysymyksiä tilaan sijoittumisesta sekä luontevasta ja 

mahdollisesta osallistumisesta (Lappalainen 2006, 17). Käytännössä roolini tutkijana muotoutuikin 

tilanteittain ja toiminnan luonteen mukaan vaihdellen. Seuraavassa olen kuvannut rooliani tutkijana ja 

osana lapsiryhmän toiminta-arkea. Kuvausta olen täydentänyt otteilla tutkimuspäiväkirjasta ja 

tutkimusaineistosta.  

 
Tutkimusprosessissa, jossa on osallisena lapsia, tutkijan täytyy etsiä ratkaisuja tutkimuksen eettisyyttä 

koskeviin erityiskysymyksiin. Usein on korostettu periaatetta, jonka mukaisesti lasten tulee saada 

riittävän informoituina päättää itse, haluavatko he osallistua tutkimukseen (James, Jenks & Prout 1998, 

187). Ensimmäisenä havainnointipäivänä esittelin itseni lapsille kertoen, että olen tullut päiväkotiin, 

koska minua kiinnostaa, mitä lapset puuhaavat ja leikkivät päiväkodissa. Kerroin lapsille tekeväni 

muistiinpanoja siitä, mitä näen ja koen päiväkodissa ja että myöhemmin kirjoittaisin näistä 

muistiinpanoista kirjan. Koin, etten voinut kertoa tutkimukseni varsinaista aihetta muuttamatta 

olennaisesti lasten käyttäytymistä toimintatilanteissa. Koska en voinut paljastaa lapsille tutkimukseni 

tarkoitusta, en voinut myöskään pyytää heiltä suoraa suostumusta tutkimuksen tekemiseen. Sen sijaan 

pohdin lasten suostumusta tutkimuksen tekemiseen kirjaamalla tutkimuspäiväkirjaan ajatuksia lasten 

suhtautumisesta havainnointiin. Pyrin antamaan lapsille mahdollisuuden vaikuttaa tutkimuksen 

kulkuun myös herkistymällä huomaamaan tilanteet, joissa läsnäoloni tuntui lasten mielestä 

epämukavalta.    

 
V81 (Seuraan eteisessä Kiiran, Tanjan ja Leenan kotileikkiä. Laura saapuu päiväkotiin ja liittyy mukaan kotileikkiin. Laura on aikeissa 
kuiskata jotain Kiiran korvaan ja vilkaisee syrjäsilmällä minua. Lähden lepohuoneeseen katsomaan, mitä poikien autoleikkiin kuuluu.) 
(kenttämuistiinpanot 3.10.2007) 
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V166 (Iltapäiväleikeissä Riku ja Juha leikkivät linnaleikissä. Pojat tutkivat pieniä leluaseita ja vaihtelevat sotilaiden kypäriä.) 
Juha (hahmo kädessään): Mä oon voimakas. Jooko tällä se pystyis muuttaan kaikki viholliset ihan (--). 
Riku: Mäkin aion muuttaa tällä omalla. 
Juha: Hei tyhmä minä tapan sinut. AAARGH! 
(Istun pienen matkan päässä lattialla havainnoimassa poikien leikkiä. Juha vilkaisee minuun päin ja kääntää päänsä pois.)  
Juha (katsomatta minuun): Miksi sää koko ajan siinä tarkkailet? 
SJ: Mä voin mennä pois, jos se häiritsee. 
Juha: No ei se häiritse.  
(Juha liikuttaa sotilasta linnan pihalla.) 
Juha (Rikulle): Nää vartiois täällä yöllä. 
Riku: Hei kato nää vois lähtee laivalle. Tää on kuula. 
Juha: Mä kyllä osaan solmuttaa sen. 
(kenttämuistiinpanot 23.10.2007) 

 
 
Pyrkimyksenäni oli, että lapset ymmärtäisivät alusta asti muista aikuisista poikkeavan roolini ryhmän 

toiminta-arjessa. Korostin erilaista asemaani osoittaen systemaattista kiinnostusta lasten toimintaa 

kohtaan olemalla käytännöllisesti katsoen aina siellä, missä lapset olivat. Pyrin erottautumaan ryhmän 

muista aikuisista myös sijoittautumalla tilaan enemmän lapsille kuin aikuisille tyypillisellä tavalla. 

Usein tein muistiinpanoja istuen lattialla tai lapsille tarkoitetuilla tuoleilla. Jo ensimmäisenä 

havainnointipäivänä huomasin kuitenkin, etten mitenkään pystynyt kokonaan peittämään aikuisuuttani 

lapsilta. Kokoni ja olemukseni perusteella lapset tulkitsivat minut aikuiseksi, joka oli pätevä auttamaan 

ja neuvomaan erilaisissa arkipäivän toiminnoissa.  

 
V2 (Lapset valitsevat aamukokoontumisen jälkeen alueen, johon menevät siksi aikaa kunnes on aika lähteä ulos. Tanja ja Paula ovat 
valinneet kuuntelualueen, jossa he haluavat kuunnella Miina ja Manu -äänitettä. SEIJA on toisessa huoneessa neuvomassa muita lapsia 
heidän leikeissään. Osa lapsista istuu vielä penkeillä.) 
Tanja (SJ:lle): Meille pitää laittaa toi cd. 
SJ: SEIJA varmaan tulee kohta laittaan sen teille. 
Leena (SJ:lle): Säkin voit laittaa sen. 
(Nousen penkiltä ja menen laittamaan tytöille cd:n pyörimään.) 
(kenttämuistiinpanot 12.9.2007) 
 
 
Aluksi pohdin paljon sitä, miten aikuiselle tyypillinen lasten auttaminen ja neuvominen vaikutti 

tutkijan rooliini. Koin kuitenkin, että näistä pyynnöistä kieltäytyminen olisi vaikeuttanut kontaktin 

ottoa ja luottamuksellisen suhteen rakentamista lasten kanssa. Tilanteet, joissa autoin lapsia 

ulkovaatteiden pukemisessa tai pelailin lasten kanssa heidän pyynnöstään, avasivat minulle 

mahdollisuuksia yksittäisten lasten parempaan tuntemiseen sekä lapsille mahdollisuuden tutustua 

paremmin minuun. Tuntemukseni mukaan luottamuksellinen suhde lasten kanssa muodostui ennen 

kaikkea juuri tällaisissa tilanteissa, joissa aktiivisen toimintani kautta viestitin, että olin päiväkodissa 

ollessani kiinnostunut nimenomaan lapsista ja heidän toiminnastaan. Vaikka tutkimustehtävä ohjasikin 

minua osaksi tarkastelemaan lasten toimintaa tietyistä näkökulmista, pyrin kentällä ollessani antamaan 

aikaa lasten kuuntelemiselle ja lapsiin tutustumiselle.  



  
36 

Aamuleikeissä Juha valitsee alueekseen vauhtivarpaat. Hän pyytää, että minä auttaisin häntä liikuntatehtävien tekemisessä. Selitän 
Juhalle, mitä hänen pitää tehdä ja näytän, miten jalka sidotaan vauhtimatoon. Katselen, kun Juha suorittaa tehtäviä ja kannustan häntä. 
En ehdi aamupäivän aikana havainnoida muiden lasten leikkejä lainkaan. Havainnointipäivien aikana olen kuitenkin laittanut merkille 
ryhmän lapsista Juhan suhtautuneen minuun kaikkein varautuneimmin. Pidän Juhan pyyntöä täten suurena luottamuksenosoituksena, 
enkä tahdo rikkoa tätä luottamusta kieltäytymällä pyynnöstä.  
(tutkimuspäiväkirja 27.9.2007)  
 
 
Vaikka suoritin havainnointia osallistuvan havainnoinnin menetelmällä ja koin osallisuuteni 

toimintoihin tärkeänä, pitäydyin useimmissa tilanteissa melko passiivisessa osallistumisessa. Hyvin 

usein toimin tilanteissa lähinnä tarkkailijana ja osallistuin toimintaan lasten pyynnöstä tai aloitteesta. 

Koin melko passiivisen osallistumisen tarkoituksenmukaiseksi, sillä tutkimuksen tarkoituksena oli 

havainnoida lasten kesken tapahtuvaa sosiaalista toimintaa. Lisäksi tämänkaltainen rooli palveli ja 

vahvisti myös tutkimuksen eettisyyttä, sillä lasten toiminta tilanteissa muotoutui luonteeltaan vapaaksi 

ja lasten kannalta omaehtoiseksi, heidän keskinäisten neuvottelujensa ja tilanteenmäärittelyjensä 

varassa rakentuvaksi.  

 
Lasten suhtautuminen kirjoittamiseeni vaihteli tilanteissa lapsesta toiseen. Toiset lapset eivät 

kiinnittäneet kirjoittamiseeni mitään huomiota, kun taas osa lapsista halusi välillä kesken leikkien 

kuulla, mitä olin kirjoittanut. Muutama lapsi halusi myös kirjoittaa nimensä tai piirtää kuvan vihkooni. 

Annoin lasten tutkia muistiinpanovälineitäni heidän näin halutessaan ja luin lapsille pyynnöstä myös 

otteita heidän leikeistään. Koin, että lapset saattoivat suhtautua luonnollisemmin läsnäolooni tilanteissa 

saatuaan tyydyttää uteliaisuutensa toimintaani kohtaan. Monet aamut alkoivat lasten innokkailla 

uteluilla siitä, millaisen vihkon ja kynän olin tuonut mukanani. Havainnointijakson edetessä 

kirjoittamisestani ja läsnäolostani lasten toiminnassa tuntui muodostuvan ryhmässä itsestään selvä asia.       

 
V127 (Aamu-ulkoilussa Sami, Tanja, Paula ja Leena leikkivät ravintolaleikkiä. He ovat tuoneet hiekkalaatikolle vettä sadevesikourusta ja 
kaatavat sitä ämpäristä toiseen.) 
Sami (SJ:lle): Me jaetaan tää vesi niin että kaikki saa. 
Tanja (SJ:lle): Mää putsaan sulle tästä tuolin.  
(Tanja alkaa siivota yhtä pikkupöydän hiekkaisista tuoleista.) 
SJ: Ei sun varmaan kannata. Kun se tuoli on niin märkä, niin mä en taida istua siihen. Mutta kiitos, se oli kiva ajatus kyllä. 
(kenttämuistiinpanot 9.10.2007) 
 
 
V196 (Kiiralla ja Leevillä on meneillään eteisessä kotileikki. Seuraan leikkiä lasten vieressä pienellä penkillä istuen.)  
Kiira (Leeville): Hei leikisti me tehdään SAARALLE ruokaa. (SJ:lle): Mitä sä haluat syödä? 
SJ: No mun tekis kovasti mieli juustokakkua.  
(Kiira ja Leevi valmistavat minulle kakkua, jonka leikisti syön.) 
Kiira (SJ:lle): Haluutko jotain välipalaksi? Hei sä voit asua meillä mutta sä voit kirjottaa samalla. Mä näytän missä voi kirjottaa.  
(Kiira vie minut nurkassa olevan patjan luo.) 
Kiira: Tässä. Sä voit tässä maata ja nukkuakin välillä. Tässä tädit voi kirjottaa.  
(Istun patjalle seuraamaan leikkiä ja tekemään muistiinpanoja.)  
(kenttämuistiinpanot 29.10.2007) 
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V267 (Iltapäivällä Laura ja Kiira askartelevat taidealueella. He tulevat näyttämään minulle aikaansaannoksiaan. Tytöt ovat taitelleet ja 
teipanneet itsellensä muistilehtiöt.)  
Laura: Kato SAARA. Tää on samanlainen kun sun vihko mutta tää ei oo koira vaan sydän. 
(Kiira on liimannut vihkonsa sivuun paperista pienen lenkin.) 
Kiira: Ja tähän voi laittaa kynän. 
(kenttämuistiinpanot 2.11.2007) 
 
 
Tilanteisiin tullessani lapset reagoivat usein kertomalla, mitä olivat tekemässä tai leikkimässä. Usein 

lapset myös hakeutuivat itse luokseni kesken toiminnan, esimerkiksi kertomaan piirustuksistaan tai 

esittelemään uusia kotoa tuotuja lelujaan. Lapset hakeutuivat luokseni myös kertomaan vanhempien ja 

ystävien kanssa tekemistään retkistä sekä muista heille merkityksellisistä asioista. Toisinaan lapset 

halusivat minut mukaan toimintaansa. Sisällä saatoin kauppaleikissä toimia asiakkaana ja ulkona 

vaikkapa hiekkakeiton maistajana juuri avatussa ravintolassa. Havainnointijakson edetessä myös 

sellaiset lapset, jotka olivat aluksi suhtautuneet läsnäolooni hieman varautuneesti, osoittivat 

hyväksyntää läsnäololleni kertomalla oma-aloitteisesti leikeistään ja toiminnastaan. Tätä kautta saatoin 

lopulta tulkita kaikkien lasten antaneen suostumuksensa tutkimuksen tekemiselle.  

 
V93 (Melkein kaikki ryhmän lapset leikkivät pihalla poliisia ja rosvoa. Juha tulee luokseni kärryjen kanssa.) 
Juha: En vielä saanut rosvoja kiinni. Mul on kova homma eessä, mut onneks mä söin paljon tuolla syömäalueella. 
(Juha menee takaisin leikkimään.) 
(kenttämuistiinpanot 4.10.2007) 
 
 
Päiväkodissa työskentelevän aikuisen vuorovaikutusta lapsiin ohjaa kasvatuksellinen ja pedagoginen 

vastuu, jonka puitteissa aikuisesta syntyy lasten ja aikuisten välisessä suhteessa selkeä auktoriteetti. 

Aikuisen suhdetta lapsiin määrittävät lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen näkökulmat, ja 

toiminnassaan aikuinen tietoisesti neuvoo ja opastaa lapsia toimimaan näiden tavoitteiden toteutumisen 

suuntaisesti. Selkeä valta-asema lapsiin saattaa estää aikuista näkemästä lasten keskinäistä toimintaa 

aidoimmillaan, sillä monet lasten lempileikeistä ja toiminnoista ovat päiväkodin sääntöjen ja normien 

puitteissa kyseenalaisia. (vrt. Kalliala 1999, 67-69.) Saavuttaakseni lasten maailman mahdollisimman 

aitona, pyrin minimoimaan lasten ja aikuisten suhteessa vallitsevan valta-aseman kiinnittämällä 

tietoisesti huomiota osallistuvan havainnoijan roolissa pysymiseen. Kerroin päiväkodin 

henkilökunnalle, että pyrkimyksenäni oli olla puuttumatta lasten toimintaan ohjaavan aikuisen roolissa 

ja kehotin heitä selkeästi pyytämään minulta apua lasten ohjauksessa, mikäli tarve sitä vaati. Kaikissa 

tilanteissa en kuitenkaan kokenut voivani olla puuttumatta lasten toimintaan. Jouduinkin kenttäjakson 

aikana monissa tilanteissa punnitsemaan mahdollisuuksiani välttää ohjaavan aikuisen roolia. Pohtimalla 

tutkimuspäiväkirjassa näitä tutkijan roolini kannalta hankalia tilanteita tavoittelin toimintaani arjen 

tilanteissa johdonmukaisuutta.   
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Larilla, Rikulla, Jerellä, Leevillä ja Ronilla on meneillään jonkinlainen taisteluleikki. He kisailevat lyöden toisiaan käsillä, painivat ja 
päästävät taisteluääniä. Ryhmän avustaja AUNE tulee paikalle ja käskee poikia lopettamaan leikin. Olen lievästi nolostunut, sillä olen 
seurannut leikkiä jo kelpo tovin vierestä puuttumatta lasten toimintaan. Olen kuitenkin päätynyt tekemään kentällä tietoisen valinnan olla 
puuttumatta lasten leikkiin, sillä en halua toimintani muistuttavan liikaa ryhmän henkilökunnan toimintaa. Pyrkimyksenäni on, että saan 
nähdä päiväkodissa sellaista toimintaa, jota ei useinkaan aikuisten läsnä ollessa tapahdu. Mielestäni tämä tuntuu myös toteutuneen 
havainnointijakson aikana. Lapset arastelevat harvoin toimia läsnä ollessani haluamallaan tavalla. Tästä osoituksena ovat juuri edellä 
mainitun kaltaiset peuhaamis- ja riehumisleikit, joita olen ollut havainnointijakson aikana todistamassa eri lasten toimesta. 
(tutkimuspäiväkirja 3.10.2007) 
 
 
Rosvo- ja poliisileikissä Leevi juoksee pipo silmillään ja kompastuu kiveen. Leevi alkaa itkeä. Nostan Leevin pystyyn ja autan häntä 
puhdistamaan vaatteensa. Puhallan kipeään kohtaan. Selitän ettei pihalla voi juosta sokkona kivien yli ja kehotan Leeviä leikkimään 
välillä jotain rauhallisempaa leikkiä. Mikäli lapset satuttavat itsensä, hoidan tilanteen poikkeuksetta kuin päiväkodin henkilökunta, 
lohdutan lapsia ja neuvon heitä olemaan varovaisempia. Mielestäni tämä on ainut eettisesti oikea tapa toimia tällaisissa tilanteissa. Olen 
aikuinen ja minulla on kannettavani aikuisen vastuu, vaikka suhteeni lapsiin olisi muuten toisenlainen kuin päiväkodin henkilöstöllä.  
(tutkimuspäiväkirja 5.10.2007) 
 
 
Useimmiten puutuin lasten toimintaan vain, jos tiesin sen olevan vaarallista tai kiellettyä. Vaikka 

tarkoitukseni oli keskittyä pääasiassa havainnoimaan lasten keskinäistä toimintaa, en halunnut 

vahingoittaa luottamuksellisia välejä lapsiryhmän aikuisiin sallimalla tietoisesti ryhmän sääntöjen 

vastaista käyttäytymistä. Tilanteissa, joissa puutuin lasten toimintaan, huomasin kuitenkin usein, ettei 

minulla ollut lasten silmissä riittävää auktoriteettia ohjaavan aikuisen rooliin. Tämä vahvisti osaltaan 

käsitystäni siitä, että lapset näkivät roolini olevan erilainen kuin ryhmässä toimivilla aikuisilla. 
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6 TELEVISION HEIJASTUMINEN LASTEN VERTAISTOIMINTAAN 
 

 

Tutkimuksen analyysiosassa olen kuvannut television heijastumista tutkimukseen osallistuneiden lasten 

vertaistoimintaan leikin ja keskustelun kontekstissa. Tutkimusaineiston perusteella lasten leikeissä oli 

havaittavissa sekä lastenohjelmista tuttuja hahmoja ja toimintamalleja että heijastuksia aikuisille 

suunnatusta televisiomateriaalista. Lastenohjelmat olivat havaittavissa lasten toiminnassa myös niistä 

keskustelemisen muodossa. Omana televisioon liittyvänä ilmiönään lasten yhteistoiminnassa olivat 

lisäksi erotettavissa kaupallisiin lastenohjelmiin liittyvät oheistuotteet, joiden roolia lasten 

vertaistoiminnassa olen kuvannut analyysissa sekä keskustelun että leikin osalta. Kuvaamalla lasten 

vertaistoimintaa yksittäisten vuorovaikutusepisodien kautta olen selventänyt analyysissa sitä, miten 

televisio heijastui tutkimukseen osallistuneiden lasten vertaistoimintaan, millaiset asiat ja ilmiöt 

televisioon liittyen nousivat esille lasten vertaistoiminnassa sekä miten lapset käyttivät televisiota 

yhteistoimintansa välineenä. Luvuissa 6.2, 6.3 ja 6.4 olen kuvannut sitä, miten televisio heijastui 

tutkimukseen osallistuneiden lasten leikkeihin ja luvussa 6.5 television heijastumista lasten 

keskusteluihin. Luvuissa 6.6 ja 6.7 olen tarkastellut televisio-ohjelmien oheistuotteiden roolia lasten 

vertaistoiminnassa. Ennen tätä olen kuitenkin esitellyt luvussa 6.1 lasten television katselua koskevan 

kyselyn tulokset. Kyselyn avulla hankittua tietoa tutkimukseen osallistuneiden lasten television 

katselusta sekä television roolista lasten arjessa olen hyödyntänyt soveltuvilta osin analyysissa ja 

tulosten pohdinnassa suhteuttamalla kyselyn tuloksia havainnoimalla keräämääni aineistoon lasten 

vertaistoiminnasta.  

 
 
6.1 Television asema tutkimukseen osallistuneiden lasten arjessa  
 
 
Havainnoimalla kerätyn aineiston lisäksi tutkimuksen aineistona toimi pienimuotoinen kysely lasten 

television katselusta. Kyselyn avulla pyrin hahmottamaan kokonaiskuvaa television asemasta sekä 

käytöstä tutkimukseen osallistuneiden lasten ja perheiden elämässä. Kysely toimi näin arvokkaana 

taustatietona lasten toiminnan havainnoinnille päiväkodissa. Television katselua koskevaan kyselyyn 

vastasivat kaikkiaan neljän tytön ja seitsemän pojan vanhemmat. Kyselyn muodosti yhdeksän lasten 

television katselua kartoittavaa kysymystä sekä päiväkirjaseuranta lasten television katselusta yhden 

havainnointiviikon ajalta (ks. LIITE II). Analysoin kyselyn tulokset luokittelemalla vastaukset 
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kysymysten teemoista muodostuneisiin luokkiin. Päiväkirjaseurannan numeerisista tiedoista muodostin 

keskiarvot kuvaamaan tutkimukseen osallistuneiden lasten keskimääräisiä television katsomisaikoja.   

 
Kaikissa kyselyyn osallistuneissa perheissä oli televisio, mikä kertoo osaltaan television keskeisestä 

roolista lapsiperheiden elämässä. Useimmissa perheissä televisioita oli kaksi kappaletta ja yhdestä 

taloudesta löytyi kolme televisiota. Tämä talous oli ainut, jossa televisio oli sijoitettu lapsen 

huoneeseen. Keskimäärin kyselytutkimukseen osallistuneet lapset katselivat televisiota hieman yli 

tunnin päivässä (1,2h). Katselumäärissä oli lasten välillä eroja. Päiväkirjaviikon aikana vähiten 

televisiota katsellut lapsi seurasi ohjelmia keskimäärin alle puoli tuntia (0,3h) ja eniten katsellut hieman 

alle kaksi tuntia (1,8h) päivää kohden. Lapsista seitsemän katseli televisiota keskimäärin yli tunnin 

päivässä (1,1-1,8h). Television katselun ajankohta sijoittui suurimmalla osalla lapsista arkisin 

iltapäivään kello 16.00-18.00. Viikonloppuna suurin osa lapsista katseli televisiota aamuisin kello 8.00-

10.00.  

 
Kyselyn tulokset osoittivat tutkimukseen osallistuneiden lasten olevan pääasiassa lastenohjelmien 

katselijakuntaa. Reilusti yli puolet lasten seuraamista ohjelmista oli lastenohjelmia. Kaikilla lapsilla 

katsottujen lastenohjelmien määrä oli suurempi kuin aikuisten ohjelmien, ja kuusi lasta katseli 

päiväkirjaviikon aikana televisiosta pelkkiä lastenohjelmia. Lapsista neljä katseli lastenohjelmia 

televisiosta joka päivä, yhdeksän vähintään viitenä päivänä. Selkeästi suosituimpia lastenohjelmia 

olivat Yleisradion lastenohjelmat, erityisesti Pikku Kakkonen, jota seurasi päiväkirjaviikon aikana 

kymmenen lasta. Näistä lapsista yhdeksän katseli viikon aikana Pikku Kakkosen vähintään kolmena 

päivänä. Suosituimmiksi lastensa seuraamiksi lastenohjelmiksi vanhemmat nimesivät lisäksi Pikku 

Kakkosta edeltävät arki-illan lastenohjelmat sekä viikonlopun aamulastenohjelmat (Yleisradio, Mtv3). 

Useimmissa vastauksissa viikonlopun lastenohjelmapaketin sisältämiä ohjelmia ja arki-illan 

lastenohjelmia ei Pikku Kakkosta lukuunottamatta mainittu nimeltä. Tämän valossa vaikutti siltä, että 

kyseiset arki-iltojen ja viikonloppuaamujen lastenohjelmapaketit olivat rutinoituneet lasten seuraamiksi 

suosikkiohjelmiksi riippumatta siitä, mitä lastenohjelmia ne pitivät sisällään. Yhden lapsen vanhemmat 

nimesivät lapsensa lempiohjelmiksi kaapelikanavalla esitettävät lastenohjelmat. Tämä lapsi seurasi 

päiväkirjaviikon aikana ainoastaan kaapelikanavalla esitettäviä lastenohjelmia.   

     
Aikuisille suunnattuja ohjelmia katseli päiväkirjaviikolla kuusi lasta. Kolme lasta seurasi 

päiväkirjaviikon aikana televisiosta luontodokumentin (Avara luonto). Kyseisten lasten vanhemmat 

olivat myös kyselyssä nimenneet luontodokumentit lastenohjelmien lisäksi lastensa lempiohjelmiksi. 

Erään pojan vanhemmat nimesivät lapsensa lempiohjelmiksi lastenohjelmien ohella ruokaohjelmat 
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sekä auto- ja moottoripyöräohjelmat. Näitä ohjelmia poika oli seurannut televisiosta lastenohjelmien 

lisäksi myös päiväkirjaviikolla (Kauhukeittiö, American Chopper). Lisäksi hän oli katsellut viikon 

aikana pätkän dokumenttia (nimeä ei mainittu) sekä tosi-tv -ohjelmia (Pikku Julmurit, Hauskat 

kotivideot, Pelkokerroin). Hauskat kotivideot oli katsellut päiväkirjaviikon aikana myös eräs tyttö.  

Erään pojan lempiohjelmina vanhemmat mainitsivat Pikku Kakkosen lisäksi Uutiset sekä 

urheiluohjelmat. Päiväkirjaviikon aikana tämä poika oli seurannut lastenohjelmien ohella televisiosta 

ajankohtaisohjelmaa (Aamu-tv) sekä luontodokumentin. Aikuisten ohjelmia seuranneista lapsista kaksi 

oli katselumäärältään eniten televisiota katsoneiden joukossa ja kaksi vähiten. Täten aikuisten 

ohjelmien seuraaminen ei suoraan tuntunut vaikuttavan lasten television katselun määrään.  

           
Television katselun hallitsevuutta lasten elämässä pyrittiin kyselyssä kartoittamaan pyytämällä 

vanhempia merkitsemään television katseluun käytetyn ajan lisäksi päiväkirjaan myös aika, jonka lapsi 

käytti päivittäin leikkimiseen. Kyselyn perusteella lasten keskimääräinen leikkiaika oli hieman yli neljä 

tuntia (4,2h) päivässä. Kaikilla lapsilla leikkiaika oli päiväkirjaviikon aikana päivittäin pidempi kuin 

television katseluun käytetty aika ja kymmenellä lapsella leikkimiseen käytetty aika oli päivittäin 

vähintään kaksinkertainen television katselemiseen käytettyyn aikaan verrattuna. Vaikka lasten 

television katselu vaikutti päiväkirjakyselyn perusteella melko säännölliseltä, sisältyi 

päiväkirjaviikkoon viidellä lapsella yksi tai useampi päivä, jolloin he eivät olleet katsoneet televisiota 

lainkaan. Lisäksi leikkiaikojen pituus suhteessa television katseluun tuntui viittaavan siihen, että lasten 

muu toiminta, kuten leikki ja yhdessäolo ystävien sekä perheen kanssa, saattoi melko helposti ohittaa 

television katselun (vrt. Suoninen 1993, 41). Oletettavasti television katseluun ja muuhun toimintaan 

käytetyn ajan jakautumiseen vaikuttivat osaltaan myös perheiden arkirutiinit sekä vanhempien osuus 

lasten television katselun ja arjen toimintojen säätelyssä.   

  
Pienten lasten television katselun on havaittu olevan tiiviisti sidottu perheympäristöön, sillä vanhemmat 

säätelevät yleensä katselun määrää ja laatua (Suoninen 1993, 42). Kyselyn valossa vaikuttikin siltä, että 

vanhemmat olivat tietoisia lastensa television katselusta ja myös kontrolloivat lasten katselua 

tehokkaasti. Kymmenen lapsen vanhemmat ilmoittivat lapsensa television katseluun liittyvän 

rajoituksia. Yleisimmin lasten television katselun kontrollia pidettiin yllä rajoittamalla katselun 

ajankohtaa. Suuri osa vanhemmista katsoi kello 21.00 jälkeen esitettävät ohjelmat sopimattomiksi 

lastensa silmille. Päiväkirjaviikon aikana lapsista yhdeksän olikin joka ilta poistunut television äärestä 

iltayhdeksään mennessä. Sisällöllisesti lapsilta kielletyiksi ohjelmiksi vanhemmat luokittelivat 

erityisesti aikuisille suunnatut väkivaltaiset ja muuta lapsille sopimatonta ainesta sisältävät ohjelmat. 
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Neljä vanhempaa luokitteli lapsille sallituiksi ja sopiviksi ohjelmiksi vain lastenohjelmat ja kaksi 

vanhempaa koki lapsilleen sopimattomiksi myös väkivaltaa sisältävät lastenohjelmat (Winx, Pokemon). 

 
Taustatietona havainnointiaineistolle vanhemmilta kysyttiin myös televisio-ohjelmien heijastumisesta 

lasten leikkiin ja muuhun toimintaan. Kyselyyn vastanneista kahdeksan vanhempaa oli havainnut 

television vaikuttavan lapsensa toimintaan. Vanhemmat olivat huomanneet lastenohjelmista tuttujen 

televisiohahmojen esiintyvän lasten leikeissä (”Lähinnä muumiohjelmat leikeissä”, ”Nalle Puh 

leikeissä”). Televisio-ohjelmat ilmenivät lasten toiminnassa myös ohjelmissa nähtyjen toimintatapojen 

omaksumisena (”Yrittää liikuntaa samalla tavalla kuin Sportacus Lazy Townissa”, ”osaa laskea 

englanniksi ja espanjaksi”, ”esittää luonto-ohjelmien eläimiä”). Lisäksi osa vanhemmista oli 

huomannut televisio-ohjelmien näkyvän lastensa toiminnassa sanontoina lastenelokuvista, ohjelmissa 

kuultujen laulujen laulamisena, ohjelmien tapahtumista puhumisena sekä ohjelmien aiheita koskevina 

kysymyksinä.          

 
Kyselyssä saavutetut tulokset lasten television katselusta vastasivat hyvin Finnpanelin (2007) 

tutkimusta, jonka mukaan 4-9 -vuotiaat lapset katselivat televisiota keskimäärin 71 minuuttia (1.2h) 

päivässä. Tutkimukseen osallistunut lapsiryhmä edusti television katselun osalta tässä mielessä 

jokseenkin tyypillistä tapausta. Televisio-ohjelmien päivittäinen tai lähes päivittäinen seuraaminen 

tutkimukseen osallistuneiden lasten keskuudessa osoitti, että televisiolla oli keskeinen paikka lasten 

elämässä. Päivittäin samoina toistuvien katseluaikojen valossa vaikutti siltä, että television katselu oli 

rutinoitunut osaksi lasten ja perheiden päiväohjelmaa. Etenkin lastenohjelmat tuntuivat muodostuneen 

tärkeäksi osaksi lasten jokapäiväistä arkea.  

 
Päiväkirjaviikon perusteella lasten seuraama ohjelmavalikoima vaikutti melko suppealta ja koostui 

pääasiassa lastenohjelmista. Tähän oli luultavasti osasyynä se, että lasten television katselu vaikutti 

olevan pitkälti vanhempien harkintavallan alla. Lähes kaikissa talouksissa televisio oli sijoitettu 

muualle kuin lapsen huoneeseen, mikä oletettavasti lisäsi vanhempien mahdollisuuksia valvoa sen 

käyttöä. Vanhempien päätäntävallasta lasten television katselussa kertoi myös kyselyssä vahvasti esiin 

tullut lasten television katselun ajankohdan ja sisältöjen kontrollointi. Lastenohjelmilla oli kuitenkin 

havaittavissa niin vahva asema lasten television katselussa, että kyse tuskin oli vain aikuisten 

määräysvallasta. Ilmeisesti myös lapset itse kokivat lapsille suunnatut ohjelmat television 

ohjelmatarjonnasta mieluisimmiksi ja mielenkiintoisimmiksi ohjelmiksi. Tätä ajatusta tukee myös 

lasten television katselua koskeva aiempi tutkimus, jossa lasten on havaittu suosivan lastenohjelmia ja 
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piirrosfilmejä muun muassa siksi, että he ymmärtävät näitä ohjelmia paremmin ja haluavat siksi seurata 

niitä tarkkaavaisemmin (Anderson & Lorch 1983, 15).  

 
Verrattuna videoihin, joita lapset katselevat lähinnä ystäviensä kanssa, televisio on perhekeskeinen 

media, jota lapset seuraavat pääasiassa yksin tai vanhempien ja sisarusten seurassa (Werner 1996, 36). 

Kyselyssä ja televisiopäiväkirjassa lähes kaikilla lapsilla toistuivat kuitenkin samat suosikkiohjelmat. 

Vaikka aiemmissa tutkimuksissa on huomattu selkeitä eroja alle kouluikäisten tyttöjen ja poikien 

katselutottumuksissa, kyselyssä ei ollut havaittavissa kovin mainittavia eroja tyttöjen ja poikien 

katselumieltymyksissä, etenkään lastenohjelmien suhteen, vaan lapset tuntuivat seuraavan ikään ja 

sukupuoleen katsomatta televisiosta samoja ohjelmia. Lisäksi vanhempien näkemykset televisio-

ohjelmien heijastumisesta lasten toimintaan osoittivat, että ohjelmien sisällöt askarruttivat lapsia. Tämä 

näkyi kyselyn perusteella siten, että lapset puhuivat kotona katsomistaan ohjelmista ja ohjelmat 

purkautuivat lasten toimintaan uudenlaisina toimintatapoina sekä leikin muodossa.  

 
 
6.2 ”Me ollaan Puuha-Petejä nytte” 
 
 
Lasten television katselua koskevan kyselyn perusteella tuntui luonnolliselta olettaa, että tutkimukseen 

osallistuneiden lasten yhtenevät ohjelmamieltymykset sekä luontainen tarve nähdyn ja koetun 

kertaamiseen olisivat tarjonneet etenkin lastenohjelmien kohdalla hedelmällisen lähtökohdan 

katselukokemusten käsittelemiseen päiväkodissa lasten yhteisen roolileikin muodossa. Tutkimukseen 

osallistuneiden lasten yhteistoiminnassa ei kuitenkaan ollut aineiston perusteella havaittavissa 

roolileikkejä, joiden juoni olisi ollut kokonaan tai edes osittain jäljitettävissä lastenohjelmiin. 

Tutkimusaineistossa oli kuitenkin havaittavissa muutama leikkitilanne, joissa lastenohjelmasta tuttu 

hahmo heijastuu lasten leikkiin. Seuraavassa Samin ja Mikon leikissä lastenohjelman hahmo on 

havaittavissa osana leikin pohjana toimivaa kokemusmateriaalia. 

  
V31/T3 (Ulkoilussa Sami ja Mikko leikkivät hiekkalaatikon reunassa. He kaivavat lapioilla kuoppaa maahan. Pojat kertovat korjaavansa 
lattiaa.)    
Mikko: Mää meen ostaan kaupasta kaljaa. 
(Mikko poistuu hiekkalaatikolta. Sami tasoittaa lapiolla maata.) 
Sami (SJ:lle):Tieksää miks tos on valuvaihe? 
SJ: No? 
Sami: Mää teen uutta lattiaa. Myös täytyy olla lattia joka kestää.  
SJ: Korjaako sun isäs lattioita? 
Sami: Korjaa. (Sami tasoittaa maata.) Noin. Tästä tulee korjauslattia. 
(Mikko palaa takaisin leikkikärryjen kanssa.) 
Mikko: Kaljaa tulee. 
Sami (Mikolle): Älä mee lattialta sun pitää mennä tuota kautta (Sami osoittaa sivuun.)  
Sami: Me ollaan Puuha-Petejä nytte. (Sami kaivaa maata.) (SJ:lle): Ollaanko me hyviä korjaajia nytte? 
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SJ: Ootte.  
Sami: Niin. Meillä on tässä hotelli. Noin tää pitää vähän kunnostaa.  
(Mikko kaataa vahingossa yhden ”maaliämpärin”. Pojille tulee riitaa.) 
Sami (Mikolle): Tää on viimenen kerta. Jos sä viekin teet niin poistut tästä asunnosta. 
(Mikko lähtee viereiseen pöytään katsomaan muiden lasten leikkejä.) 
(kenttämuistiinpanot 18.9.2007) 
 
 
Samin ja Mikon leikissä hiekkalaatikko muuttuu korjaustyömaaksi poikien sopiessa leikki-ideaksi 

lattian korjaamisen. Tässä lasten mielikuvat ja kokemukset aikuisten tekemästä työstä eli korjaamisesta 

heijastuvat leikin materiaaliksi. Leikin muovautumiseen vaikuttavat molemmat pojat kummankin 

tuodessa kokemusmateriaaliaan leikin ainekseksi. Mikko tuo leikin materiaaliksi lisää aineksia 

aikuisten kulttuurista ilmoittaessaan lähtevänsä hakemaan kaljaa. Mahdollisesti kalja liittyy siihen 

mielikuvaan, joka Mikolla on työmiehistä. Mikko on myös samana aamuna kertonut aamupalalla 

muille lapsille isänsä juovan kaljaa, joten kaljan juominen siirtyy luultavasti leikkiin Mikon mieltä 

askarruttavana asiana tätä kautta. Sami puolestaan tuo leikin materiaaliksi lastenohjelman hahmon 

todetessaan poikien olevan Puuha-Petejä. Vaikuttaa siltä, että Puuha-Peten hahmon mukaisen esikuvan 

liittäminen osaksi leikkiä määräytyy leikin tapahtumista, sillä Puuha-Pete on samannimisessä 

lastenohjelmassa korjaaja, aivan kuten pojatkin ovat leikissään. Poikien leikissä Puuha-Petejä onkin 

kaksi, kuten korjaajia. Leikki ei kuitenkaan kestä pitkään, sillä poikien välille syntyy erimielisyyttä, 

jonka seurauksena Mikko lähtee hiekkalaatikolta seuraamaan toisten lasten leikkejä.  

 
Mikon ja Samin leikissä sekoittuvat lastenohjelman hahmo Puuha-Pete sekä aikuisten kulttuurin 

elementit kaljan juominen ja korjaaminen muodostaen kokemuspohjan, joka toimii leikin materiaalina. 

Leikissä pojat eivät sanallisesti vahvista toistensa leikkiehdotuksia, mutta leikkiä jatkamalla he 

hyväksyvät ehdotukset toiminnallisesti osaksi yhteisen leikin kehittelemistä. Poikien 

kokemusmateriaalien yhdistyessä leikissä, heistä tulee kaksi kaljaa juovaa lattiaa korjaavaa Puuha-

Peteä. Samankaltaista kulttuurisen aineksen sekoittumista lasten yhteisen leikin materiaaliksi on 

havaittavissa myös seuraavassa Rikun, Samin, Mikon ja Tanjan leikissä hiekkalaatikolla.   

   
V45/T8 (Aamu-ulkoilussa Riku, Sami, Mikko ja Tanja leikkivät hiekkalaatikolla.) 
Mikko: Kaivetaan. (Mikko kaivaa maata pöydän alla.)   
Tanja: Riku voi olla meidän pomo. 
Riku: Mitä pitää tehdä? 
Tanja: Sää opastat meitä ja kerrot mitä meidän pitää tehdä. 
(Lapset kaivavat maata. Samilla on leikissä pienet punaiset kärryt.) 
Sami: Tällä on vilkku päällä. Nyt tällä on vieläkin vilkku päällä. Kaivurilla. Minulla on vilkku päällä kun mää meen täällä työssä tekeen 
kaikkee. 
Tanja: Ei vaan sää tasotat. 
Sami: Niin mää tasotan. Siks mulla on vilkku päällä. 
(Tanja ja Mikko kaivavat kuoppaa. Mikko aloittaa laulun kaivaessaan.)   
Mikko (laulaa): Puuha-Pete! Tietenkin! Aamulla alkaa päivän työt, yhdessä puuhaillaan, tietenkin! 
(Tanja, Sami ja Riku yhtyvät lauluun.)  
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Sami (ajaa punaisilla pikkukärryillä): Minä ohjaan tätä laitetta. 
(Tanjalla on hiekkaa kärryissään.)  
Tanja: Mää vien nää. Mää Mikko kaadan nää ihan ite.  
Tanja (SJ:lle): Meille tulee näin iso kasa hiekkaa. 
Sami: Kattokaa! (Sami nostaa punaisia kärryjä.) Tää pystyy nostaan tän.   
(Mikko ja Tanja kaivavat kuoppaa pöydän alle.) 
Tanja: Tääl on hirveesti hiekkaa. 
(katkaistu) 
(Lapset ovat kaivaneet syvän kuopan hiekkalaatikolle sijoitetun pöydän alle. Olen huolissani siitä, että jos he jatkavat kaivamista, pöytä 
kaatuu heidän päälleen. Ehdotan, että nyt kuopan voisi peittää.) 
Tanja (huutaa): Hei nyt Puuha Pete! Nyt taitaa iskeä Puuha-Pete! 
Riku: Mää en auta. Mää oon teidän pomo.  
Tanja: Ei pomo kerää pois se vaan kattelee. 
(Tanja ja Mikko alkavat peittää kuoppaa. Tanja lapioi hiekkaa Mikon kärryihin.) 
Mikko: Älä laita enempää! 
Tanja (Mikolle): Sä saat viedä nää. 
(Mikko kaataa hiekan kuoppaan. Tanja tasoittaa hiekkaa rukkasellaan.) 
Tanja: Nyt työmiehet rupee peitteleen tätä.   
(Tanja ja Mikko peittävät kuoppaa ja laulavat.) 
Tanja ja Mikko: Puuha-Pete! Tietenkin! 
(Lapset peittävät kuoppaa vielä hetken. Rikun istuessa kuopan pohjalle lapset keksivät hiekkaan hautautumisleikin, jota leikkivät kunnes 
on aika lähteä sisälle.) 
(kenttämuistiinpanot 26.9.2007) 
 
 
Myös Rikun, Samin, Mikon ja Tanjan leikin kokemusmateriaalina on havaittavissa aikuisten kulttuuri. 

Lapset jäljittelevät leikissä aikuisten työelämää ja työnjakoa Tanjan ehdottaessa, että Riku voisi olla 

leikissä pomo. Sami kuitenkin rikkoo todenmukaisuuden jäljittelyä ottamalla leikissä Kaivurin roolin. 

Kaivuri on hahmo lastenohjelmassa Puuha-Pete, joten Kaivuri saattaa siirtyä leikin hahmoksi Samille 

tuttuna hahmona tätä kautta. Mikko alkaa kaivaessaan laulaa Puuha-Peten tunnuslaulua ja muut lapset 

yhtyvät lauluun. Kaikki lapset osaavat laulun sanat, mikä osoittaa, että Puuha-Pete on televisiosarjana 

kaikille lapsille tuttu. Lasten laulaessa yhdessä tutun lastenohjelman tunnuslaulua, he voivat kokea 

kuuluvansa yhteiseen leikkiin. Vaikuttaa siltä, että laulun sanojen tunteminen ja yhdessä laulaminen luo 

lasten välille leikissä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Puuha-Pete tulee leikissä uudelleen esille, kun Tanja 

huudahtaa ”Nyt taitaa iskeä Puuha-Pete!” ja koittaa näin saada muut lapset kanssaan peittämään 

kuoppaa. Riku tuo uudelleen esiin leikissä sisäistämänsä pomon roolin ilmoittaessaan, ettei osallistu 

kuopan peittämiseen. Kuoppaa peittäessään Mikko ja Tanja alkavat uudelleen laulaa Puuha-Peten 

tunnuslaulua. Riku päättää mennä istumaan kuopan pohjalle, ja leikki saa tästä kokonaan uuden 

muodon Tanjan, Mikon ja Samin alkaessa haudata häntä hiekkaan.  

 
Myöskään Rikun, Samin, Mikon ja Tanjan leikki ei sisällä kovin paljon lasten keskinäisiä neuvotteluja 

leikin etenemisestä, vaan leikki saa tilanteessa muotonsa lasten tuodessa oman kokemusmaailmansa ja 

mielenkiinnon kohteensa leikin materiaaliksi. Näitä leikkijöiden leikkiin tuomia aineksia lapset eivät 

erittele tai hylkää sillä perusteella, ovatko ne peräisin aikuisten tai lasten reaalimaailmasta tai fantasian 

tai fiktion todellisuudesta. Erilaisen kokemusmateriaalin yhdistyessä sekä Puuha-Pete -lastenohjelma 
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että lasten mielikuvat aikuisten tekemästä työstä muuntuvat leikissä lasten mielikuvituksen ja luovan 

toiminnan kautta rakennusaineeksi heidän omalle leikkitarinalleen.  

 
Vaikka edellä kuvatut lasten leikit eivät noudattele suoraan lastenohjelmasta omaksuttua 

toimintamallia, on lastenohjelma kuitenkin havaittavissa selkeästi osana yhteistä leikkiä. Rikun ja 

Samin leikissä Puuha-Pete heijastuu leikkirooleihin, kun taas jälkimmäisessä leikissä lastenohjelma 

nousee hahmon lisäksi esille myös leikkijöitä toiminnan aikana yhdistävänä ohjelman tunnuslaulun 

laulamisena. Seuraavassa leikissä lastenohjelmasta tuttu hahmo jää sitä vastoin vain lyhyeksi 

häivähdykseksi lasten yhteisessä toiminnassa.  

 
V70/T12 (Aamuleikeissä Tanja ja Leena leikkivät nurkkauksessa. He tutkivat pieniä esineitä, kun saavun heidän luokseen. Tanja ottaa 
käteensä yhden esineistä.) 
Tanja: Tiivi-Taavi!  
(Tanjan kädessä oleva esine ei näytä Tiivi-Taavilta, mutta esine on niin pieni, etten näe kunnolla, mikä se on.) 
Leena: Ai mitä Tiivi Taavi? 
Tanja: Tiivi-Taavi on Teletapeissa. Minä olen Tiivi-Taavi.   
Leena: Jos sää oot Tiivi-Taavi niin sun pitää mennä telkkariin. 
Tanja: Hei kerätään nää kaikki tonne hyllylle. 
(Tytöt keräävät esineet hyllylle ja levittävät maahan sinisen kankaan.)  
Tanja (SJ:lle): Me leikitään nyt että me ollaan rannalla. 
(kenttämuistiinpanot 1.10.2007) 
 
 
Leikkinurkkaukseen on lokakuun alussa tuotu uutena leikin rekvisiittana laatikollinen pieniä hahmoja, 

jotka kiinnostavat selvästi Tanjaa ja Leenaa. Tyttöjen leikki onkin aluksi muodoltaan esineiden 

jakamista ja tutkimista. Leikissä tulee esiin lastenohjelmasta tuttu hahmo, kun Tanja ottaa käteensä 

yhden esineistä ja toteaa Leenalle olevansa Tiivi-Taavi Teletapeista. Mahdollisesti Tanjan kädessä 

oleva esine muistuttaa häntä Tiivi-Taavista. Leenan kommentti ”Jos sää oot Tiivi-Taavi niin sun pitää 

mennä telkkariin” osoittaa, että Teletapit on myös hänelle tuttu lastenohjelma. Lastenohjelmasta 

molemmille tytöille tuttu hahmo häivähtää näin lyhyesti heidän yhteisessä leikissään, mutta tämän 

jälkeen unohtuu. Mahdollisesti tähän on syynä se, että Tanja tulkitsee Leenan kommentin 

haluttomuudeksi sisällyttää Tiivi-Taavin roolihahmoa leikkiin. Leenan kommentin jälkeen Tanja 

keksiikin uuden leikkiehdotuksen, johon Leena osoittaa toiminnallisesti suostuvansa. Leikki muuttaa 

täysin muotoaan, kun tytöt keräävät esineet pois ja leikkivät olevansa rannalla.  

 
Lastenohjelmasta tuttu hahmo häivähtää myös seuraavassa Larin ja Leevin rakenteluleikissä. Kuten 

edellä kuvatuissa leikeissä, myös poikien leikissä leikin pohjaksi sekoittuu monenlainen 

kokemusmateriaali. Poikien leikki keskittyy tilanteessa pääasiassa rakentelun ympärille kummankin 

rakentaessa omaa rakennelmaansa. Pojat eivät ole sopineet leikkiin aihetta, mutta Larin kuvaillessa 
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lego -rakennelmaansa leikille alkaa hahmottua yhteinen aihe Leevin ilmoittaessa, että hän tekee 

samanlaisen. 

  
V264/T39 (Aamupäivällä Lari ja Leevi leikkivät rakentelualueella. Lari rakentaa lentokonetta. Leevi ilmoittaa tekevänsä myös 
lentokoneen.) 
Lari: Tällä on siivet mutta tää kyllä ampuu. 
Leevi: Nii tääkin. 
Lari: Tällä on tykit. Tässä on meille tykit mitkä on aika hienot. Laitetaan viä pyörät. Laitetaan vaan yks pari. Tässä sulle.  
(Lari ojentaa Leeville pyörät.) 
Lari: Tää on leikkilentsikka ni tää ei voi ottaa renkaita pois. 
(Lari lennättää lentokonettaan) 
Lari (SJ:lle): Kuule. Yks lentsikka oli menny jäähän.  
SJ: Ai jaa. 
Lari: Me mentiin kattoon noita lentsikoita. Ne rikkinäiset lentsikat (--) (--).  
Leevi: Meki mentii kattoon lentsikoita. 
Lari: Nii ja sieltä sai leluja. 
Leevi: Minä en saanu. 
Lari: Isi anto mun ostaa mutta eikö sun isi antanu? 
Leevi: Ei. 
(Lari liikuttelee rakennelmaansa matolla.) 
Lari: Tää menee kato autotiellä. Tää aika herkästi kaatuu. 
(Lari lisää siivet rakennelmaansa.) 
Lari: Kesken matkaa tää meni rikki. Mut ei sillain oikeesti käy lentsikoille. Tää on sellasta että ku on tuhansia kilometrejä ajanu nii sitte 
tältä loppuu bensa. 
Leevi: Tältäki loppu bensa. 
Lari: Nii. Tää hakee bensaa. 
Leevi: Tääki hakee. 
(Tankkauksen jälkeen lentokoneet ovat valmiita lentoon. Pojat lennättävät lentokoneita ilmassa. Lari lisää lentokoneeseen palikoita ja 
liikuttaa tekelettään matolla.) 
Lari (mutisee kiinnittäessään osaa): Tää on nyt traktori. (Lari laulaa hiljaisella äänellä.) Hei Tomi Traktori.. 
Leevi: Mä oon kattonu ainaki Tomi Traktoria. 
Lari: Nii mäki. Se tuli tänäänki. 
(Lari kiinnittää osaa. Leevi alkaa lennättää rakennelmaansa.) 
Leevi: Kato tää on uusi lentsikka! Ihan uusi kato. 
(Lari saa osan kiinnitettyä.) 
Lari: Kato tää on nyt sairaala-auto. Tää on kato sairaala-auto välillä.  
(Lari ajaa lattialla sairaala-autoansa.) 
(kenttämuistiinpanot 2.11.2007) 

 
 
Poikien leikissä rakentelun ympärille kehittyy kuvitteellinen tarina, jota lähinnä Lari vie eteenpäin 

Leevin seuratessa hänen esimerkkiään. Lari nimeää rakennelmansa sotalentokoneeksi ja tuo 

leikkipuheessaan tähän liittyvänä kokemusmateriaalina esiin lentokonenäyttelyn. Leevi ilmoittaa 

olleensa myös näyttelyssä, ja pojat vertailevat rakentelun lomassa kokemuksiaan näyttelystä. 

Leikkiessään lentokoneellaan Lari kehittelee leikkitarinaa eteenpäin Leevin myötäillessä hänen 

kerrontaansa sekä toiminnallisesti että sanallisesti: ”Tältäki loppu bensa”, ”Tääki hakee”. Kohta Lari 

muuttaa rakennelmansa traktoriksi ja liikuttaa sitä lattialla laulaen ”Hei Tomi Traktori”. Laulu tuntuisi 

viittaavan siihen, että Lari liittää rakennelmaansa lastenohjelmasta tutun hahmon, Tomi Traktorin, 

esikuvan. Lastenohjelman tunnuslaulu on tuttu myös Leeville, sillä hän reagoi Larin lauluun 

ilmoittamalla, että on katsonut kyseistä lastenohjelmaa. Myös Lari toteaa katsoneensa Tomi Traktoria. 

Pojat eivät kuitenkaan jatka keskustelua ohjelmasta, vaan kohta Lari syventyy kiinnittämään 
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rakennelmaansa uusia osia ja Leevi alkaa lennättää lentokonettaan. Lari lisää rakennelmaansa pari osaa 

ja muuntaa sen näin sairaala-autoksi.  

 
Tanjan ja Leenan sekä Larin ja Leevin leikissä molemmille leikkijöille tuttu lastenohjelman hahmo 

häivähtää tilanteessa, mutta ei siirry osaksi lasten yhteistä leikkiä. Sen sijaan lastenohjelman hahmo 

heijastuu lasten yhteistoimintaan lyhyenä kokemustenvaihtona kyseisestä hahmosta tai ohjelmasta. 

Lastenohjelman hahmot toimivat kuitenkin näissäkin tilanteissa lapsia yhdistävänä kokemuspohjana. 

Keskustelun kautta lastenohjelmat synnyttävät leikkijöiden kesken jakamista ja lähentävät näin omalta 

osaltaan lapsia toisiinsa leikin aikana. 

 
Edellä kuvattuja leikkejä lukuun ottamatta lasten roolileikeissä ei ollut selkeästi havaittavissa hahmoja 

tai teemoja lastenohjelmista. Mahdollisesti lastenohjelmat toimivat kuitenkin lasten roolileikkien 

kokemusmateriaalina laajemminkin kuin saatoin lasten leikkejä havainnoimalla varmaksi tunnistaa. 

Kyselyn perusteella tutkimukseen osallistuneet lapset seurasivat televisiosta etenkin lastenohjelmia, 

joista ylivoimaisesti suosituin oli Pikku Kakkonen. Vaikka lapsille suunnatuissa ohjelmissa hahmot 

ovat pääasiassa fiktiivisiä, monet lastenohjelmat käsittelevät lasten elämään läheisesti liittyviä 

arkipäivän tapahtumia ja teemoja. Tällaisten ohjelmien sisällöt voivat lasten kokemusmaailmassa ja 

leikin materiaalina sulautua niin vahvasti lasten kokemuksiin todellisesta maailmasta, että niitä on 

ulkopuolisin silmin mahdotonta erottaa erilliseksi osaksi kokemuspohjaa, josta lapset rakentavat ja 

muokkaavat leikkikulttuuriaan.  

 
 
6.3 ”Pikku Kakkonen, Pikku Kakkonen, nami, nami, kiitos!”  
 
 
Tutkimukseen osallistuneiden lasten leikkeihin ja toimintaan liittyi useissa tilanteissa myös huumoria ja 

pelleilyä lasten hassutellessa ja jakaessa hauskoja kokemuksia keskenään. Lasten arkisessa 

vuorovaikutuksessa huumorin ja pelleilyn tuottama spontaani leikinomaisuus vaikuttikin keskeiseltä 

lasten kulttuurin elementiltä ja yhteisen tilanteenmäärittelyn välineeltä. Tutkimuksen perusteella 

lastenohjelmat sekä niiden hahmot ja toimintamallit ilmenivät lasten vertaistoiminnassa leikillisen 

toiminnan ja spontaanin hauskuuden rakennusmateriaalina. Lapset tuntuivat muuttavan televisio-

ohjelmien tunnuspiirteet, hahmot ja toimintatavat oman leikkikulttuurinsa ainekseksi yhdistämällä niitä 

spontaanisti ja luovasti hauskoiksi tulkitsemiinsa tilanteisiin. Seuraavassa episodissa on nähtävissä, 

miten lastenohjelmasta tuttu hahmo heijastuu lasten usein aamuisin leikkimään sääntöleikkiin.  
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V249/T37 (Mikko, Markus, Kiira, Maria ja Lari odottavat aamutuokion alkamista. Lari menee penkin alle piiloon. Kiira kurkkii Laria 
tuolin alta. Lari ryömii sohvan alle. Kiira ja Lari kurkkivat toisiaan. Toiset lapset nauravat. Kohta lapset alkavat leikkiä ”Herää, herää 
vahtikoira”- leikkiä. Mikko on vahtikoira. Mikko menee Markuksen luokse kysymään, onko vahtikoiran kello Markuksella.) 
Markus (osoittaa Laria): Se on tolla Hemulilla. 
(Lapset nauravat. Lari on vahtikoira. Hän konttaa Kiiran luo, nuuhkii ja kutittaa Kiiraa.)  
Lari (ottaa Kiiran käsistä kiinni): Näytä molemmat käpälät. 
(Lapset nauravat. Leikki päättyy, kun KATI tulee jakamaan lapset leikkialueille.) 
(kenttämuistiinpanot 1.11.2007) 

 
 
Lapset leikkivät odottelutilanteessa ”Herää, herää vahtikoira” -leikkiä, joka kääntyy lasten yhteisen 

toiminnan kautta pelleilyksi. Hauskuudelle tuntuu tilanteessa luovan erityisen suotuisan ympäristön 

leikkiä edeltävä Larin ja Kiiran hassuttelu, jota myös muut lapset ovat seuranneet. Tunnelma on näin 

ollen leikin alkaessa jo valmiiksi hilpeä. Mikon etsiessä vahtikoiran kelloa Markukselta, hän osoittaa 

Laria sanoen ”Se on tolla Hemulilla”. Aiemmassa tutkimuksessa tällaisia lasten toisistaan käyttämiä 

nimityksiä on tarkasteltu tilanteellisesti annettuina ja nähty niiden saavan myös tilannekohtaisesti 

erilaisia merkityksiä (Lehtinen 2001, 134). Vaikuttaa siltä, että Markuksen Larista käyttämän 

nimityksen ”Hemuli” tarkoituksena on tuoda jo valmiiksi hauskaan leikkitilanteeseen lisää hauskuuden 

elementtejä. Toiset lapset, Lari mukaan lukien, tuntuvat myös ymmärtävän nimityksen näin, sillä he 

nauravat Markuksen kommentille. Luultavasti juuri viittaaminen tuttuun sekä hieman hassuksi ja 

kömpelöksi miellettyyn Muumihahmoon aiheuttaa lapsissa hilpeyttä. Hauskuuden tavoittelu leikissä 

jatkuu Larin eläytyessä koiran rooliin nuuhkien ja kutitellen Kiiraa ja tarkistamalla tämän ”käpälät”.  

 
”Herää herää vahtikoira” on sääntöleikki, jonka eteneminen tapahtuu leikin sääntöjen puitteissa. 

Sääntöjen lisäksi lasten yhteistoiminta rakentuu kuitenkin spontaanin hassuttelun varaan, jonka 

elementeiksi sekoittuvat piilosilla oleminen, koiran matkiminen ja tuttuun lastenohjelman hahmoon 

viittaaminen. Samantyyppistä erilaisista elementeistä rakennettua spontaania hassuttelua on 

havaittavissa myös seuraavassa Paulan ja Siirin leikissä. Paula ja Siiri olivat lapsiryhmässä 

kokemukseni mukaan molemmat rauhallisia leikkitovereita. Seuraavassa spontaanissa leikissä tytöt 

kuitenkin villiintyivät totuttua enemmän pelleillessään ja hassutellessaan kovaäänisesti. 

 
 
V119/T20 (Paula ja Siiri ovat ruokahuoneen nurkkauksessa. He kutittelevat toisiaan ja kikattelevat. Välillä tytöt huutavat kovalla äänellä 
ja kaatuvat lattialle makaamaan.) 
MIRA(ohittaessaan tytöt): Tytöt hei. 
Paula (nauraa): Ei olla tytöt hei. Ei olla semmosia. 
Siiri (nauraa): Eikä poikia. 
Paula (nauraa): Eiku ei olla tytöt hei. 
(Tytöt toistelevat MIRAN sanoja ja nauravat. Hetken päästä Paula keksii uuden leikin.) 
Paula: Hei mennään semmonen soutuleikki. Se joka menee selälleen eka se on voittaja. 
(Tytöt ottavat toisiaan kädestä ja leikkivät soutuleikkiä. He kaatuvat selälleen maahan.)  
Siiri: Mää. 
Paula: Eiku mää olin. 
(Tytöt makoilevat lattialla ja nauravat.) 
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Paula: Pikku Kakkonen, Pikku Kakkonen, nami, nami, kiitos! 
(Siiri ja Paula nauravat. He makaavat lattialla ja kutittelevat toisiaan. Hetken kuluttua tytöt alkavat tutkia nurkkauksessa olevia esineitä.) 
(kenttämuistiinpanot 8.10.2007) 
 
  
Paulan ja Siirin leikissä ei ole aluksi yhdessä sovittua leikki-ideaa, vaan tyttöjen leikki on muodoltaan 

spontaanisti etenevää pelleilyä heidän kutitellessaan toisiaan, huutaessaan ja kaatuillessaan lattialle. 

MIRAN kommentista ”Tytöt hei” tulee osa meneillään olevaa leikkiä, kun Paula kieltää nauraen 

MIRAN sanat ja Siiri lähtee tähän mukaan. Tytöt toistelevat MIRAN sanoja sekä muodostavat niistä 

hauskaksi kokemiaan väännöksiä, joille nauravat yhdessä. Tyttöjen hassutteluun rakentuu uusi idea, 

kun Paula keksii leikki-ideaksi selkeät säännöt sisältävän soutuleikin. Hauskuus ja pelleily kuitenkin 

säilyvät leikin elementteinä tyttöjen kaatuillessa maahan ja nauraessa. Paulan lausahdus ”Pikku 

Kakkonen, Pikku Kakkonen, nami, nami, kiitos!”, tuntuu tuovan tyttöjen hassutteluun tilanteessa vielä 

lisää hauskuutta kummankin nauraessa. Tämän jälkeen tytöt makailevat lattialla ja kutittelevat toisiaan, 

ennen kuin lopulta alkavat tutkia nurkkauksessa olevia pieniä esineitä. 

 
Sekä leikki ”Herää, herää vahtikoira” että Paulan ja Siirin leikki rakentuvat erilaisista sanallisen ja 

sanattoman toiminnan elementeistä koostuvan spontaanin hauskuuden varaan. Näissä leikeissä tuttuun 

lastenohjelmaan tai hahmoon viittaaminen toimii yhtenä leikin hauskuutta lisäävänä elementtinä. Sen 

sijaan seuraavassa Tanjan ja Markuksen lyhyessä leikissä hauskuus tuntuu syntyvän lasten välille 

puhtaasti televisiohahmojen toimintamallin jäljittelemisen kautta. Tanja omaksuu Teletapeissa 

näkemänsä toimintatavan ja saa Markuksen synnyttämäänsä leikkiin mukaan jäljittelemään Teletappien 

toimintaa. Tilanteessa syntynyt lastenohjelman hahmojen matkiminen herättää molemmissa lapsissa 

hilpeyttä.  

 
V199/T28 (Lapset ovat kerääntyneet penkeille odottamaan aamupiirin alkamista. He pomppivat alas penkeiltä eivätkä pysy paikoillaan. 
Puhe on vilkasta. Tanja heiluttaa paikaltaan Markukselle.) 
Tanja: Teletapit. (Tanja ojentaa käsiään Markusta kohti.) Iso hali! 
(Markus nousee paikaltaan halaamaan Tanjaa. Markus ja Tanja palaavat nauraen istumaan paikoillensa.) 
(kenttämuistiinpanot 29.10.2007) 
 
 
Tanjan ja Markuksen lyhyt leikki syntyy aamupiirin penkeillä lasten odotellessa aamupiirin alkamista. 

Päiväkodin päivärytmissä erilaiset siirtymä- ja odottelutilanteet ovat arkitoimintojen etenemisen 

edellyttämä rutiininomainen ja välttämätön pakko. Tutkimukseen osallistuneiden lasten 

vertaistoiminnassa ne tuntuivat kuitenkin usein merkitsevän tilaisuutta edellä kuvatun kaltaiseen 

hauskaan yhdessäoloon ja spontaaniin leikkiin. Myös seuraavissa odottelutilanteissa lasten 

kehittelemiin leikillisiin toimintoihin heijastuvat lastenohjelmista tutut hahmot.   
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V29/T2 (Mikko ja Markus ovat pukemassa päällensä uloslähtöä varten ja pelleilevät samalla heitellen vaatteitaan ja ilvehtien.) 
Mikko (huutaa): Markus! Puuha-Peten kyytiin!  
(Mikko ja Markus nauravat. He jatkavat pukemista pelleillen ja nauraen.) 
(kenttämuistiinpanot 18.9.2007) 
 
 
V101/T18 (Ennen aamupalaa Tanja on eteisessä käärinyt paperin torveksi. Hän tulee Markuksen viereen ja huutaa torveen.) 
Tanja: Töttörööö!  
(Tanja ajaa Markusta takaa käytävässä. Tanja pyörii ympyrää Markuksen perässä.) 
Tanja (huutaa torveen): Kaapo! Kaapo! 
SJ: Mikä Kaapo? 
(Tanja ei vastaa kysymykseeni. Markus juoksee Tanjaa karkuun nauraen selkäni taakse.) 
Tanja: Kaapo, Kaapo, Kaapo! 
SJ: Mikä on Kaapo?  
Tanja: Se on semmonen lastenohjelma.  
(Tanja ajaa Markusta takaa. Lapset kiertävät minua ympäri kunnes SEIJA pyytää heidät aamupalalle.) 
(kenttämuistiinpanot 5.10.2007) 
 
 
Odottelutilanteissa lapset käyttävät voimakasta kehon kieltä, johon yhdistävät sanallisesti 

lastenohjelmasta tutun hahmon. Kummassakaan tilanteessa viittauksella lastenohjelmaan ei tunnu 

olevan yhteyttä meneillään olevaan toimintaan. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että myös näissä tilanteissa 

viittaus tuttuun lastenohjelmaan lisää vertaistoiminnassa ilmenevää hauskuutta. Pelleily ja 

lastenohjelmaan viittaaminen tuntuvat yhdessä murtavan päiväkodin rutiinien merkitystä toiminnan 

luonteen määrittäjänä tuomalla tilanteisiin lasten omalle kulttuurille ominaisia odottamattomia ja 

leikillisiä elementtejä. 

 
 
6.4 ”Uutiset alkaa!”  
 
 
Edellä kuvatuissa leikeissä lastenohjelmista omaksutut hahmot ja toimintamallit toimivat muun 

kulttuurisen aineksen ohella leikin sekä spontaanin hauskuuden rakennusmateriaalina, josta lasten on 

mahdollista lähteä työstämään omaa leikkitarinaansa. Lastenohjelmien lisäksi lasten leikkeihin heijastui 

tutkimusaineiston perusteella myös aikuisille suunnattu ohjelmamateriaali, josta lapset tuntuivat 

omaksuvan virikkeitä ja toimintamalleja leikkeihinsä. Aikuisille suunnattujen televisio-ohjelmien 

heijastumista lasten leikkeihin on tarkasteltu seuraavassa neljän leikkiepisodin kautta. Näissä leikeissä 

aikuisille suunnattu ohjelmamateriaali on selkeästi jäljitettävissä osaksi leikkiä. Ensimmäisessä leikissä 

lapset kytkevät toimintaansa sanallisesti edellisenä päivänä katsomansa televisio-ohjelman.  
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V41/T6 (Päivälevon jälkeen Tanja ja Jere muovailevat pöydän ääressä.) 
Jere (SJ:lle): Me tehdään pihvejä. 
Tanja: Niin tehdään. Me leikitään että me ollaan kokkeja. 
Jere: Kauhukeittiössä oli eilen…mä katoin eilen Kauhukeittiön. 
Tanja: Mäkin katoin. 
Jere: Mä teen porkkanoita. 
Tanja: Me ollaan kokkeja. 
(Tanja ja Jere tasoittavat muovailuvahaa. Tanja leikkaa vahasta paloja. Jere muotoilee muovailuvahastaan litteän ja pyytää, että tekisin 
siihen poran.) 
(kenttämuistiinpanot 24.9.2007) 
 
 
Kun saavun leikkitilanteeseen, Tanja ja Jere ovat jo aloittaneet muovailemisen. Jere kertoo minulle 

tekevänsä Tanjan kanssa pihvejä. Tanja tarkentaa muovailuun liittyvää leikki-ideaa ilmoittamalla, että 

he ovat Jeren kanssa kokkeja. Leikkitilanteessa Jere tuntuu liittävän mielikuvaan kokeista edellisenä 

iltana katsomansa Kauhukeittiö -ohjelman tapahtumat, joista hän on ilmeisesti aikeissa kertoa. Jere 

lopettaa kuitenkin lauseen kesken ja toteaa sen sijaan katsoneensa eilen Kauhukeittiön. Myös Tanja 

ilmoittaa katsoneensa ohjelman. Lyhyen ohjelmaa koskevan kokemustenvaihdon jälkeen lapset 

siirtyvät takaisin leikin tasolle kuvaillen muovaillessaan omaa toimintaansa ja rooliaan leikissä. 

Muovailemisen ympärille rakentunut yhteinen kokkausleikki tuntuu kuitenkin korvautuvan Jeren osalta 

melko pian uudella leikki-idealla, sillä Jere painelee muovailuvahansa litteäksi ja pyytää, että tekisin 

siihen poran. 

 
Leikkitilanteesta ei käy ilmi, mistä lasten leikki-idea kokeista on saanut alkunsa. Leikki-idean 

yhteydessä nousee kuitenkin esille Kauhukeittiö -ohjelma, jonka molemmat lapset ovat nähneet 

edellisenä iltana televisiosta. Ohjelma saattaa tuoreessa muistissa olevana antaa tilanteessa virikkeitä 

leikin rakentamiseen sekä lisätä lasten yhteiseen leikki-ideaan liittyvää innostuneisuutta. Lasten 

toiminnassa oli kuitenkin havaittavissa myös leikkitilanteita, jotka rakentuivat selvemmin aikuisille 

suunnatusta ohjelmasta tutun toimintamallin jäljittelemiselle. Lasten vertaistoiminnassa toistui 

havainnointijakson aikana useamman kerran leikki, jossa tuulikaapin penkin eteen käännetty ovi lasi-

ikkunoineen toimi televisiona. Toisinaan lasten tullessa sisälle ulkoilusta Jere kipusi tämän oven taakse 

esittämään vakavana uutislähetystä. Useimmissa tilanteissa leikki jäi kuitenkin lyhyeksi eivätkä muut 

lapset kiinnittäneet siihen kovin suurta huomiota. Luultavasti tähän oli syynä lähinnä se, että ulkoa 

tultaessa aikuiset johdattivat lapset eteiseen riisuutumaan ja lopettivat leikin sen vuoksi lyhyeen. 

Eräänä aamupäivänä lasten odottaessa tuulikaapissa lupaa lähteä ulos, uutisleikistä kehkeytyi kuitenkin 

pitkäkestoinen leikki, johon osallistui suuri osa ryhmän lapsista.  
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V214/T31 (Lapset ovat lähdössä ulkoiluun. Jere, Paula, Lari ja Tanja istuvat tuulikaapin penkillä lasioven takana. Toisella puolella 
istuvat Riku, Leevi ja Markus. Roni tulee tuulikaappiin.) 
Riku: Hei Roni tuu tänne nyt istuun.  
Roni: Miks? 
Markus: No kun sit tulee tän illan uutiset.  
(Roni istuu Markuksen viereen.) 
Tanja: Tulee myrskyä taivaalta. 
(Lapset nauravat.) 
Roni: Sulta tulee peruna suusta. Miksi perunat putoo taivaasta? 
Lari: Koska on (--) (--). 
Roni: Perunamuusi putoo. 
Lari: Nii. Siitä saa paistettua ja paistinpannussa (--). 
Roni: Perunoita ja makkaraa! Keinumakkaraa! 
(Markus ja Roni huutavat. Tuulikaapissa on kova meteli.) 
Tanja(kovalla äänellä): Uutiset alkaa! 
Markus: Nyt tulee uutiset. 
Roni: Hyvä uutiset. 
Tanja: Taivaalta tulee perunoita. Taivaalta tulee tänään uutisissa perunoita. 
(Lapset nauravat. Ulkona sataa vettä. Leevi katselee ikkunasta ulos.) 
Leevi: Miksi tuolta taivaasta tulee vettä? Onko se ihan oikeeta vettä? 
Riku: Siksi koska (--) (--). 
Roni: Se on pikkuvettä. 
Tanja: Nyt uutiset alkaa! 
Lari: Tänään tulee ukkosta ja sadetta! 
Roni: Ja ranskanperunoita tulee taivaalta. Nami Nami Namiii! 
Leevi: Sitten perunoitaaa! 
Lari: Ja sitten lastenohjelmat! 
Lapset hurraavat: JEEEE! 
Lari: Nytten tulee lastenohjelmat. 
Tanja (Larille): Hei rupee esittään niitä lastenohjelmia. 
(SEIJA tulee tuulikaappiin auttamaan Markusta pukemaan kuravaatteita.) 
Leevi: Pikku Markus. 
Markus: En oo! 
Riku: Mun nimi on Hyvis. 
Maria: Mun nimi on Takku. 
Riku: Mun nimi on hei Hyvis. Takkutukka. (Riku nauraa.)  
Leevi: Mun nimi on patukka. (Leevi nauraa.) 
Tanja: Markus sun nimi on Tynnyri. 
Markus: Ei oo! 
Roni: Mun nimi on Tynnyri. 
Markus: Mun nimi on MIRA. 
(Lapset huutavat nimiä tuulikaapissa kovaan ääneen. SEIJA tulee kehottamaan lapsia olemaan hiljempaa. Luvan saatuaan lapset 
lähtevät pihalle leikkimään.) 
(kenttämuistiinpanot 30.10.2007) 
 
 
Ulkoilua edeltävässä odottelutilanteessa osa lapsista esittää tuulikaapin penkillä lasi-ikkunan takana 

uutislähetystä ja loput lapset istuvat vastapäisellä penkillä katsojina. Uutisille tyypillinen esitystapa saa 

kuitenkin leikissä nopeasti uuden muodon lasten yhdistäessä siihen hauskuuden ja leikillisyyden 

elementtejä. Leikin alussa Roni ja Lari alkavat keskustella perunoista keksien aiheeseen liittyen 

erilaisia hauskoja sanaväännöksiä. Tämän keskustelunaiheen Tanja keksii liittää uutisten 

sääennustukseen todeten ”Taivaalta tulee tänään uutisissa perunoita”. Tanjan kommentti naurattaa 

muita lapsia. Leikki etenee hauskuuden ja kovan melun siivittämänä lasten heitellessä leikillisiä 

kommentteja. Lapset tuntuvat myös unohtavan leikkiroolinsa, sillä sääennustuksia keksivät myös Roni 

ja Leevi, jotka istuvat leikissä uutisten katsojina. Larin kommentti lastenohjelmista saa kaikki lapset 
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hurraamaan innoissaan. Leikki-idea saa uuden käänteen, kun Tanja ehdottaa, että Lari voisi esittää 

lastenohjelmia. Samaan aikaan SEIJA tulee kuitenkin eteiseen auttamaan Markusta pukeutumisessa. 

Leevin kommentista ”Pikku Markus” uutisleikki unohtuu ja muuttuu nimittelyleikiksi myös muiden 

lasten alkaessa nimitellä toisiaan ja keksiä lempinimiä itselleen. 

 
Uutisiin pohjautuva toimintamalli on havaittavissa selkeänä osana lasten leikki-ideaa. Leikki ei 

kuitenkaan rakennu täysin television ohjelmamateriaalin jäljittelylle, vaan uutisiin pohjautuva 

toimintamalli voidaan nähdä leikissä raakamateriaalina, jonka lapset muokkaamalla ja muuntelemalla 

sovittavat osaksi yhteistä leikkitarinaansa. Myös seuraavassa tilanteessa aikuisille suunnattu 

ohjelmamateriaali on havaittavissa lasten leikin materiaalina. Tässä tilanteessa leikki tuntuu 

pohjautuvan edellä esitettyjä leikkejä vahvemmin televisiosta omaksuttuun toimintamalliin. 

 
V135/T23 (Tanjalla ja Rikulla on ulkoilussa kädessään lapiot ja kasvojensa edessä he pitävät hiekkasiivilöitä. He kolistelevat lapioita 
yhteen kuin miekkailisivat.)  
Tanja (SJ:lle): Me miekkaillaan. 
SJ: Miks teillä on tollaset naaman edessä? 
Riku: Se on sellanen suoja ettei osu naamaan. 
SJ: Ootteko te nähnyt ihan oikeen miekkailutaistelun joskus? 
Tanja: Joo. 
SJ: Ai missä? 
Tanja: No telkkarissa. 
(Tanja ja Riku kolistelevat lapioita nauraen yhteen. Hetken kuluttua toisen ryhmän aikuinen tulee kieltämään miekkailemisen, etteivät 
lapiot mene rikki.) 
(kenttämuistiinpanot 10.10.2007) 

 
 
Aikuisen silmin päiväkodin pihalla tapahtuva miekkailutaistelu vaikuttaa niin perinpohjaisesti lasten 

omaan kulttuuriin kuulumattomalta elementiltä, että sen on helppo olettaa heijastuvan leikkiin 

mediasta. Tilanteessa keskustelu Tanjan ja Rikun kanssa vahvistaakin, että lapset ovat nähneet 

miekkailutaistelun televisiossa. Mediavaikutusten tutkimuksen näkökulmasta episodin voisi helposti 

tulkita median väkivaltaisen toimintamallin jäljittelemiseksi. Lasten leikkikulttuurin näkökulmasta 

tilanne on kuitenkin tulkittavissa myös lasten mielenkiintoisena kokeman urheilulajin siirtymisenä 

leikin materiaaliksi. Vaikuttaa siltä, ettei miekkailutaistelussa ole tarkoitus satuttaa ketään, sillä lapset 

jäljittelevät miekkailijoiden varustusta kasvoja suojaavaa maskia myöten. Miekkailussa tuntuu olevan 

kyse ennemminkin leikkimielisen taistelun aiheuttamasta hauskuudesta, joka ilmenee tilanteessa lasten 

yhteisenä nauruna heidän lyödessään lapioita yhteen. Nauru ja hauskuus ovat oikeaan 

miekkailutaisteluun kuulumattomia elementtejä ja ne voi tässä mielessä tulkita tilanteessa lasten 

keinoiksi muuttaa televisio-ohjelman materiaali heidän omakseen, huumorin ja leikillisyyden 

leimaaman leikkikulttuurin ainekseksi. Leikki ehtii kestää vain hetken ennen kuin päiväkodin 
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työntekijä tulee keskeyttämään sen ja lapset lähtevät muihin puuhiin. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, 

olisiko leikki jatkuessaan säilynyt miekkailutaistelun jäljittelynä vai olisiko siihen syntynyt lasten 

yhteisen tilanteenmäärittelyn ja kokemusmateriaalien yhdistämisen kautta uusia ulottuvuuksia 

esimerkiksi roolihahmojen tai miekkailua kehystävän tarinan muodossa.    

 
Sen lisäksi, että aikuisille suunnattu ohjelmamateriaali oli havaittavissa leikeissä osana leikki-ideaa ja 

leikin pohjana toimivaa kokemusmateriaalia, se oli lastenohjelmien tavoin havaittavissa lasten 

vertaistoiminnassa myös hauskuuden elementtinä. Tämä näkyy seuraavassa leikkitilanteessa, jossa Lari 

kertoo Jerelle kesken poikien kauppaleikin hauskaksi tulkitsemansa mainoslauseen. 

 
V125/T21 (Lari ja Jere ovat hakeneet muovailuvahaa ja istuvat pöydän ääressä muovailemassa.) 
Jere: Mikä ruoka tehään? 
Lari: Öö…makkarakeitto. Hei tehään tästä kauppa. 
Jere: Eiku nää kumpikin ois kaupassa töissä ja tekis siellä ruokaa. 
(Lari on muovaillut jotain vahasta ja näyttää tekelettään Jerelle.)  
Lari: Tiekkö sä mikä tää on? 
Jere: Tähti. 
Lari: Joo mut yritä arvata mitä mä oon laittanu tähän. 
(Pojat muovailevat kumpikin omaa tekelettään.) 
Lari: Jooko että tässä pöydällä olis pata. 
Jere: Heitetään yks lihapulla sinne. 
Lari: Hei mitä tehdään tälle hienolle tähdelle? 
Jere: Ihan mitä vaan. 
Lari: No mä heitän sen pataan. 
Jere: Jooko että nää olis karkkeja ja tää olis karkkilaatikko. 
(Lari ja Jere muovailevat vahasta karkkeja.)  
Lari: Hei haluukko kuulla yhen hassun mainoksen? 
Jere: No? 
Lari: ”Osta lakkia voit helpommin kakkia”. Se on aika hassu mainos. 
Jere (rallattaa): Lakkia, lakkia, kakkia… 
Lari: Osta lakkia voit helpommin kakkia. 
Jere: Lakkia, lakkiaaa, kakkiaa, kakkiaaa… 
(Pojat nauravat. He jatkavat muovailua, mutta toistelevat mainoslausetta välillä.) 
(kenttämuistiinpanot 9.10.2007) 
 
 
Larin leikkitilanteessa kertoman mainosvitsin lähteenä toimii luultavasti tutkimusajankohtana 

televisiossa pyörinyt Levolac -ummetuslääke -mainos, jonka tunnuslause kuuluu: ”Helppo kakkia, kun 

käytät Levolakkia”. Larin mainoslauseesta muodostaman muunnoksen ”Osta lakkia voit helpommin 

kakkia” kautta mainoksesta muodostuu poikien kesken huvittava vitsi. Mainoslauseen muuttaminen ei 

kuitenkaan välttämättä ole tahallista, sillä pienet lapset saattavat helposti muistaa tai tulkita kuulemansa 

toisin. Jere keksii Larin mainoslauseesta vielä uuden muunnelman ”Lakkia, lakkia, kakkia”. Yhteisesti 

toisteltu ja naurettu mainosväännös jää poikien päähän ja esiintyy loppupäivän aikana heidän 

toiminnassaan muovailun lisäksi myös käsiä pestessä ja ulkoilusta sisälle tultaessa. Toiminnan 

sisällöstä irrallisena täytekommunikaationa lausahdus tuntuu tuovan näissä tilanteissa päiväkodin arjen 

pakollisiin rutiineihin hauskuuden ja leikillisyyden elementtejä. Mainosväännös on edellä kuvatun 
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keskustelun kautta poikien yhteisesti tuottama ja jakama vitsi, jonka toistelun erilaisissa tilanteissa voi 

ajatella luovan poikien välille myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lausahdus tuntui kuitenkin 

unohtuvan nopeasti, sillä seuraavina havainnointipäivinä sitä ei enää ollut havaittavissa.   

 
Edellä kuvatuissa leikkiepisodeissa Uutiset, urheilulajia jäljittelevä miekkailutaistelu sekä Levolac -

mainos edustavat teemoja, jotka tuntuvat lasten välittömään kokemusmaailmaan verrattuna kaukaisilta. 

Täten niiden on suhteellisen helppo tunnistaa heijastuvan lasten leikkeihin mediasta. Sen sijaan 

ruoanlaitto on lasten leikeissä usein esiintyvä ja perinteinen teema, jonka rakennusaineeksi lapsilla on 

saatavilla yleensä paljon kokemusmateriaalia välittömistä arjen toiminnoista. Jeren ja Tanjan leikki 

osoittaa kuitenkin, että tähän arkikokemuksen tarjoamaan materiaalin lapset saattavat yhdistää myös 

television kautta omaksuttuja kokemuksia. Television ohjelmamateriaaleihin liittyvät merkityssisällöt 

voivatkin olla tällä tavalla epäsuoremmin esillä lasten leikeissä. Tästä johtuen television merkitys 

sellaisten leikkien materiaalina, jotka tuntuvat ammentavan aineksensa arjen välittömästä tiedosta ja 

kokemusmaailmasta, saattaa jäädä pimentoon lasten maailmaan kuulumattomiksi ajateltujen 

elementtien noustessa näkyvämmäksi leikin ja television suhteen määrittäjäksi.  

 
 
6.5 ”Näiks sää sen Lassen että se mustekala otti sen Lasse Jääkarhun?”  
 
 
Yhteisen leikin lisäksi televisio heijastui lasten vertaistoimintaan myös katsotuista ohjelmista 

keskustelemisena. Vaikka televisio-ohjelmista keskusteleminen ei tutkimusaineiston perusteella 

vaikuttanut määrällisesti olevan kovin merkittävässä asemassa lasten vertaistoiminnassa, oli sillä 

kuitenkin havaittavissa lasten yhteisessä päiväkotiarjessa oma paikkansa. Selvästi yleisimmän 

kontekstin televisio-ohjelmista keskustelemiselle muodostivat päiväkodin arjessa ruokailutilanteet. 

Fyysisesti ja sosiaalisesti liikkumattomina tilanteina ne tuntuivat tarjoavan lasten arkisessa 

vuorovaikutuksessa erinomaisen mahdollisuuden erilaisista asioista keskustelemiselle, mieltymysten 

vertailemiselle ja kokemusten vaihtamiselle (vrt. Strandell 1995, 156). Ruokailutilanteissa televisio-

ohjelmat toimivat keskustelunaiheena, jonka kautta lapset peilasivat ja vertailivat lapsiryhmässä 

kokemuksiaan ja mieltymyksiään toisiinsa. 
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V224/T34 (Lapset ovat aamupalalla. Tanja, Lari ja Kiira istuvat pöydässä syömässä puuroa.) 
Tanja (Kiiralle): Näiks sää Lassen missä mustekala sen otti sen Lassen? 
(Kiira ei vastaa.) 
Tanja (Larille): Näiks sää sen Lassen että se mustekala otti sen Lasse Jääkarhun? 
Lari: Mutta näikkö sää tänään sen justiin sen yhen hyvän jutun sen huomisen sen Lasse Jääkarhun? 
Tanja: Eilen tuli. 
Lari: Mää sekotan ne. Mää en ikinä muista että mikä päivä mitäkin tulee. 
Tanja: Huominen on huominen. 
(kenttämuistiinpanot 31.10.2007) 
 
 
V159/T25 (Tanja, Jere, Riku ja Lari hakevat aamupuuroa ja istuvat pöytään ruokailemaan.)  
Lari: Ookko sää nähny Jere sen ohjelman missä sanotaan onnea on kaikessa onnee? Ookko sä nähny? Se oli kiva. 
(Jere ei vastaa Larin kysymykseen.) 
Tanja: Mää oon nähny sen onnea on.  
Lari: Aina sanotaan onnea on. Ja sitte (--).  
Riku: Mutta se on jo loppunu. 
(kenttämuistiinpanot 23.11.2007) 
 
 
Tutkimuksen tausta-aineistona toimineesta lasten television katselua koskevasta kyselystä kävi ilmi, 

että tutkimukseen osallistuneet lapset katselivat televisiosta pääasiassa lastenohjelmia, joista 

suosituimpia olivat Yleisradion lastenohjelmat, erityisesti Pikku Kakkonen. Edellä kuvatuissa 

keskusteluissa katselukokemusten vertaileminen kohdistuukin havainnointiajankohtana tiistaisin 

esitettyyn Pikku Kakkosta edeltävään animaatiosarjaan Pikku Jääkarhu sekä Pikku Kakkosen 

ohjelmistoon havainnointiajankohtaa aikaisemmin sisältyneeseen noin viisiminuuttiseen 

ohjelmasarjaan Onnea On. Katselukokemusten vertailemisen lisäksi lapset valistavat keskusteluissa 

toisiaan ohjelmien esitysajankohdista, mistä päätellen ohjelmat ovat lapsille hyvin tuttuja. Myös Larin 

kommentti ”Mä en ikinä muista mikä päivä mitäkin tulee” viittaa siihen, että lastenohjelmapaketit 

olivat rutinoituneet osaksi lasten katsomistottumuksia riippumatta niiden sisällöstä. Tämä ajatus tuli 

esille myös kyselyssä, jossa vanhemmat nimesivät lasten suosikkiohjelmiksi arki-illan lastenohjelmat 

usein erottelematta ohjelmia nimeltä.     

 
Kyselyn ohella keskustelut vahvistivat käsitystä siitä, että etenkin lastenohjelmat muodostivat yhden 

lasten yhteisen kokemusmaailman kulmakivistä ja siten myös mielenkiintoisen ja mielekkään teeman 

lasten keskinäiselle kokemusten jakamiselle ja vertailemiselle (vrt. Strandell 1995b, 157). 

Tutkimusaineistossa olikin havaittavissa keskusteluja vain lastenohjelmista. Näissä keskusteluissa 

lapset kuvailivat katsomiaan lastenohjelmia sekä tarkistivat, olivatko toiset lapset nähneet samat 

ohjelmat. Keskusteluissa lapset toivat lastenohjelmista esiin myös mieleenpainuneita ja hauskoiksi 

tulkitsemiaan kohtauksia, joita muistelivat yhdessä täydentäen toistensa kuvausta. Tämä näkyy 

seuraavassa keskustelussa. 
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V153/T24 (Lapset istuvat ruokailemassa. Laura kertoo muille pöydässä istuville lapsille aarteesta, joka hänellä on kotonaan. Tanja 
aloittaa viereisessä pöydässä keskustelun näkemästään lastenohjelmasta.) 
Tanja (MIRALLE): Arvaa mitä? Mää oon nähny sellasen lastenohjelman kun Aaro Lohikäärme. 
MIRA: Aha. 
Lari (Tanjalle): Ai Aaro Lohikäärme? 
Tanja: Nii. Muistakko ku ne menee retkelle ja (--) (--). 
(katkaistu) 
 

Lari (Tanjalle): Ooksää nähny sen jakson missä se leikkii kivellä? 
Tanja: Joo. 
MIRA: Kuka? 
Tanja: Aaro Lohikäärme. 
Tanja: Ja se jakso missä oli se majava.  
Lari: Ni se oli aika kiva.  
Tanja: Sitte se postiljooni tuli.   
Maria: Kun ne söi. Ne söi. Ne söi sen majavan kanssa (--). 
Tanja: Ei vaan siinä se yks ainaki söi kakkua. 
(kenttämuistiinpanot 22.10.2007) 
 
 
Keskustelussa aiheena on Pikku Kakkoseen havainnointiajankohtana sisältynyt animaatiosarja Aaro 

Lohikäärme. Tanja ja Lari nostavat kumpikin esiin lastenohjelmasta tapahtumia, joiden kautta 

vertailevat katsomiskokemuksiaan. Keskustelun loppupuolella ohjelmasta nousee esiin kohtaus, jonka 

tapahtumat molemmat lapset muistavat, ja he muistelevat tätä kohtausta yhdessä. Myös Maria liittyy 

keskusteluun täydentäen Tanjan kuvausta ohjelman tapahtumista.  

 
Lapset nostavat esiin useampia Aaro Lohikäärmeen jaksoja ja kohtauksia vertaillessaan ohjelmaan 

liittyviä katselukokemuksiaan keskenään. Kyseisen lastenohjelman seuraamisesta sekä tämän pohjalta 

rakentuneesta ohjelman tapahtumia ja niissä esiintyviä hahmoja koskevasta tietämyksestä tuntuu 

muodostuvan tilanteessa näin lasten sosiaalista kanssakäymistä tukeva resurssi, joka mahdollistaa 

lasten keskinäisen kokemustenvaihdon ja siten keskusteluun osallistumisen. Seuraavassa 

keskustelukatkelmassa on nähtävissä, miten lastenohjelmia koskevasta tietämyksestä muodostuu 

keskustelussa myös sosiaalisen vallankäytön väline, sillä lastenohjelmista keskusteleminen sulkee 

samalla ulkopuolelle ne lapset, jotka eivät ole seuranneet kyseistä ohjelmaa. 

 
V205/T29 
(Lapset istuvat pöydässä ruokailemassa.) 
Lari (Tanjalle): Ookkosä nähny sen Katti Matikaisen jakson ku se meni sinne traktoriin?  
Tanja: Ooksää nähny sen jakson ku se meni sinne hotelliin ja se Rontti oli sen mummo (Tanja nauraa.) 
Lari: Nii ookko sä nähny sen jakson ku (Roni keskeyttää.) 
Roni: Ja mummo sai auton päähän. 
Tanja: Eei!  
Lari: Näikkö sää sen Katti Matikaisen ku se sai nukkua ja sitte kato se kuvitteli että se niinku…että se tota sai olla hotellissa. 
Tanja: Se oli se sama jakso Katti Matikaista eks nii.  
Lari (Tanjalle): Näiks sää sen Pingun missä se Pingu teki sellasta linnaa jääpalikoista…sellasta jäälinnaa? 
Roni: Nii ja sitte se oli valmis ja kun tuli kesä ni se sulaa.  
Tanja: Eeei! (Larille) Ookko sä nähny sen Lassen ku (Lari keskeyttää.) 
Lari: Ai Lasse jääkarhun? 
Tanja: Nii. Ku se vei sitä sen kaveria sinne sitte se mursu (--) (--) ihan pilalla. 
Lari: Siitä tuli aika hauskan näkönen. 
Tanja: Ooksää nähny sen jakson (Lari keskeyttää) 



  
59 

Lari: Ookko sä nähny Aaron? 
Tanja: Oon. Muistakko ku se nukku ihan siä päällimmäisessä sängyssä?  
Lari: Joo mää oon nähny.   
Roni: Mul on tämmönen että se Aku pesee sen linnan kelloo. Aku pesee linnan kelloo. 
Tanja: Ooksää nähny sen Katti Matikaisen missä se on kopioimassa niitä papereita. 
Lari: Joo. 
(katkaistu) 
 

(kenttämuistiinpanot 29.10.2007) 
 
 
Tanja ja Lari vertailevat katselukokemuksiaan useista eri lastenohjelmista, joihin liittyen he tuovat esiin 

ohjelmista monia hahmoja ja tapahtumia. Kaikkia keskustelussa ilmeneviä ohjelmia esitettiin 

havainnointiajankohtana osana Yleisradion arki-iltojen ja viikonloppuaamujen lastenohjelmatarjontaa. 

Tanjan ja Larin keskustellessa ohjelmista Roni yrittää useaan otteeseen liittyä mukaan keskusteluun 

täydentämällä kuvausta ohjelman tapahtumista. Ilmeisesti Ronin tietämys ohjelmista on kuitenkin 

puutteellinen, sillä Tanja reagoi Ronin kommentteihin torjumalla ne huutamalla ärtyneesti ”EEI!”. 

Hetken kuluttua Roni yrittää uudelleen päästä mukaan keskusteluun tuomalla esille tapahtumia 

itselleen tutusta lastenohjelmasta. Tanja ja Lari kuitenkin sivuuttavat tämän aloitteen reagoimatta siihen 

mitenkään. Ronin useat aloitteet osoittavat, että hän haluaisi selkeästi osallistua käynnissä olevaan 

keskusteluun lastenohjelmista. Ilmeisesti Roni ei kuitenkaan tunne kyseisiä Yleisradion lastenohjelmia, 

minkä vuoksi häneltä tuntuu puuttuvan pätevyys ohjelmista keskustelemiseen. Toisaalta on 

muistettava, että pyrkiessään mukaan vertaisryhmän toimintaan lapset kantavat aina mukanaan omaa 

osallistumis- ja neuvotteluhistoriaansa. Ronin asema lapsiryhmässä saattaa siis tilanteessa myös 

osaltaan vaikuttaa siihen, miten hänen aloitteisiinsa suhtaudutaan. 

 
Edellinen keskustelukatkelma osoittaa, miten keskustelut lastenohjelmista herättivät toisinaan myös 

sellaisten lasten mielenkiinnon, jotka eivät osallistuneet käynnissä olevaan katselukokemusten 

jakamiseen. Seurauksena tästä ruokapöydissä saattoi joissain tilanteissa syntyä useita rinnakkaisia 

televisiokeskusteluja. Esimerkiksi Tanjan ja Larin keskustelu Katti Matikaisesta (V205/T29) syntyi 

tilanteessa, jossa Riku oli jo aloittanut viereisessä pöydässä keskustelun samasta lastenohjelmasta. 

Rinnakkain käynnissä olevat televisiokeskustelut aiheuttivat vaikeuksia lasten keskustelujen 

dokumentoinnille, sillä keskustelujen aiheista ja sisällöistä oli vaikea pysyä täysin perillä lasten 

keskustellessa pöydissä yhtä aikaa. Yleisesti ottaen vaikutti kuitenkin siltä, että rinnakkaiset keskustelut 

syntyivät lasten halusta osallistua vertaisryhmässä tapahtuvaan katselukokemusten vertailemiseen ja 

jakamiseen. Seuraavassa katkelmassa rinnakkainen televisiokeskustelu tuntuu myös rikkovan tiettyjä 

televisiosisältöjä koskevan tietämyksen synnyttämää sosiaalista valtaa keskusteluun osallistumisen 

määrittäjänä. 
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V153/T24 (Lapset istuvat ruokailemassa. Laura kertoo muille pöydässä istuville lapsille aarteesta, joka hänellä on kotonaan. Tanja 
aloittaa viereisessä pöydässä keskustelun näkemästään lastenohjelmasta.) 
Tanja (MIRALLE): Arvaa mitä? Mää oon nähny sellasen lastenohjelman kun Aaro Lohikäärme. 
MIRA: Aha. 
Lari (Tanjalle): Ai Aaro Lohikäärme? 
Tanja: Nii. Muistakko ku ne menee retkelle ja (--) (--). 
Leevi (toisesta pöydästä): Meillä on telkkari. 
Markus: Meidän alakerrassa on näin suuri telkkari. (Markus levittää kätensä.)  
Jere: Meillä on näin iso telkkari. (Jere levittää kätensä niin suuriksi kuin pystyy.) 
Laura: Meillä on näin iso telkkari. (Laura levittää kätensä niin suuriksi kuin pystyy.) 
Markus: Meillä on paksu telkkari yläkerrassa. 
Leena: Meillä on näin iso. (Leena levittää kätensä niin suuriksi kuin pystyy.) 
Jere (nauraa): Ja meillä on näin suuri. (Jere levittää kätensä niin suuriksi kuin pystyy.) 
(katkaistu) 
 

(kenttämuistiinpanot 22.10.2008) 
 
 
Leevi on seurannut viereisestä pöydästä Tanjan ja Larin keskustelua lastenohjelmasta Aaro Lohikäärme 

ja aloittaa pöydässään keskustelun toteamalla, että hänen kotonaan on televisio. Katselukokemuksen 

sijasta Leevin keskustelunaloitus asettaa vertailun kohteeksi television laitteena. Tämä tuntuukin 

antavan tiettyä lastenohjelmaa koskevien kokemusten vertailemiseen nähden useammalle lapselle 

mahdollisuuden osallistua keskusteluun, sillä onhan todennäköistä, että jokaisen lapsen kotona on 

televisio. Leevin aloittama keskustelu saakin pian kaikki pöydässä istuvat lapset kuvailemaan 

innokkaasti heidän kotoaan löytyvää televisiota. Vertailu yltyy nopeasti leikkimieliseksi kilpailuksi 

siitä, kenellä on kotonaan suurin televisio.  

 
Vertaisryhmässä tapahtuvaan kokemusten jakamiseen tuntui liittyvän lasten kesken usein huomattavaa 

innostuneisuutta, joka oli havaittavissa myös lasten televisiokeskusteluissa. Tämä on nähtävissä 

esimerkiksi edellä kuvatussa keskustelussa, jossa televisiota koskeva vertailu yltyy nopeasti hauskaksi 

kilpailuksi siitä, kenen kotoa löytyy suurin televisio. Myös seuraavassa keskustelukatkelmassa 

katselukokemusten jakamiseen liittyy lasten kesken huomattavaa hauskuutta ja innostuneisuutta. 

Keskustelu on jatkoa aiemmin kuvatulle Tanjan ja Larin keskustelulle, jonka lopussa 

keskustelunaiheeksi nousee ohjelmasarja Late Lammas. 

 
V205/T29 
(katkaistu) 
 

Tanja: Ooksää nähny semmosen Late Lampaan se tuli juuri eilen. 
Lari: Joo.  
Jere: Ne likas kaikki pyykit! (Jere nauraa.) 
Tanja: Nii ja sitte ne kaikki laitto sellaseen telineeseen.  
Jere: Kiva kun ne meni siihen roikkuun. Viuuh viuuh viuuh! (Jere pyörii tuolillaan.) 
Tanja: Nii. Ja lampaakki meni siinä päällä. (Tanja nauraa.) Muistakko ku ne tanssi siinä päällä?  
Lari: Mutta näiks sää sen pyykkipäivän? 
Tanja: Joo se oli se sama. 
Lari: Ookkosä nähny sen betonihomman? 
Tanja: Joo ne laitto kaikki vaatteet betonimyllyyn. (Tanja nauraa.) 
Lari: Nii mutta näikkö sää sen ku se otti sen yhen lampaan siitä pois ja sitte (--) (--) jääny se baskeri ottamatta. (Lari nauraa.) 
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Tanja: Muistakko ku niillä oli paikka tuolla pehvassa ja sitte tuolla. (Tanja näyttää jalkaansa.) 
Roni: Mullakin on. 
Lari: Ei oo. 
Jere: Tääl oli iso reikä. (Jere osoittaa takamustansa ja nauraa.) 
Tanja: Nii.  
Lari: Ku sillä oli kukka täällä kohdalla. Ja tikkari. 
Lari: Niinku se teki siihen paikan. Ja sitte tuli (--) ihan lopussa. 
Roni: Ja (--) (--). 
Tanja: Ei menny. 
Lari (korottaa ääntään): Ne niinku laitto betonimyllyyn vaatteet. Ne laitto betonimyllyyn ne vaatteet. (Lari nauraa.) 
(SEIJAN kehotuksesta lapset hiljentyvät ruokailemaan.) 
(kenttämuistiinpanot 29.10.2007) 
 
 
Havainnointiajankohtana Yleisradion lastenohjelmistoon kuulunut Late Lammas on animaatiosarja, 

jossa maatilan lampaat pelleilevät ja pitävät hauskaa isännän huomaamatta. Ohjelma ei sisällä lainkaan 

puhetta ja siinä ovat pääosassa hullunhauskat ja vauhdikkaat tapahtumat lampaiden keksiessä hassuja 

kepposia. Ohjelman hauskat ja tepposia täynnä olevat tapahtumat ilmenevät hyvin myös edellä 

esitetystä lasten keskustelusta. Keskustelussa lapset tuovat esille ohjelmasta kaksi hauskaa kohtausta, 

joiden tapahtumia he muistelevat yhdessä. Ohjelman muisteleminen saa ruokapöydässä leikillisen 

sävyn lasten värittäessä kuvaustaan tapahtumista naurulla, ilmeillä ja eleillä. Lasten tarkat kuvaukset 

tapahtumista osoittavat, että ohjelman hauskat kohtaukset ovat jääneet katsellessa hyvin heidän 

mieleensä. Vertaisryhmässä tapahtuvan keskustelun kautta lapset tuntuvat ikään kuin elävän ohjelman 

tapahtumat uudelleen, jolloin jokaisen henkilökohtaisesta katselukokemuksesta muodostuu yhteisen 

kerronnan, muistelun ja naurun kautta lasten yhteinen.  

 
Lasten televisiokeskusteluista heijastui vahvasti lasten halu viihtyä televisio-ohjelmien parissa, mitä 

kuvasti naurun lisäksi muun muassa se, että arvioidessaan ohjelmia ja niiden tapahtumia keskenään 

lapset käyttivät sanoja ”kiva” ja ”hauska”. Lasten televisiokeskustelut tuntuivatkin selvästi painottuvan 

heidän myönteisesti kokemiinsa ohjelmiin. Seuraavassa Lauran ja Rikun keskustelussa nousee 

kuitenkin esille ohjelmaan liittyvä pelko lasten vertaillessa kokemuksiaan Power Rangers -sarjasta. 

 
V223/T34 (Lapset istuvat pöydässä ruokailemassa.) 
Laura (Rikulle): Arvaa mitä. Kattoikko sä eilen Power Rangersia?   
Riku: Ai sitä hirviöohjelmaa? Mää en sitä koskaan saa kattoo. Ai tarkotaks sää sitä että kolme ihmistä muuttu sellasiks…Keltanen 
Laura: Ja punanen ja sininen. 
Riku: Nii.  
Laura: Ja vielä yks musta 
Riku: Oliko se sellanen elokuva? 
Laura: Joo. 
Riku: No mää en sitä saa kattoo koskaa. 
Laura: Miks? 
Riku: Se on mulle liian pelottava. 
Laura (nauraa): Äääh! Mä en pelkää yhtää. 
Riku: Äitin mielestä mä en voi kattoo sitä. 
(kenttämuistiinpanot 29.10.2007) 
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Power Rangers: Dino Thunder -ohjelmasarjaa esitettiin havainnointiajankohtana sunnuntaiaamujen 

lastenohjelmistossa Mtv3 -kanavalla. Tutkimuksen yhteydessä toteutetussa kyselyssä Power Rangersia 

ei mainittu yhdenkään lapsen lempiohjelmana. Lauran ja Rikun keskustelu sarjan hahmoista osoittaa 

kuitenkin, että molemmille kyseinen sarja oli jossain määrin tuttu. Keskustelussa lapset tuntuvat 

erottavan sarjan piirretyistä, lapsille suunnatuista ohjelmista, sillä molemmat pitävät ohjelmaa 

elokuvana. Tällä he luultavasti viittaavat ohjelman todentuntuiseen, ei piirrettyyn, esitystapaan. Lauran 

ja Rikun keskustelussa nousevat esille television katseluun kytkeytyvät perheen sisäiset 

katselurajoitukset Rikun kertoessa, ettei hänellä ole lupaa seurata Power Rangersia. Keskustelussa 

lapset tuovat esiin myös ohjelmasta muodostamansa erilaiset tulkinnat. Riku kuvailee ohjelmaa 

hirviöohjelmaksi, kun taas Laura ei pidä ohjelmaa lainkaan pelottavana. Lauran kommenttiin ”Äh mua 

ei pelota yhtään” Riku toteaa vain uudelleen, että häneltä kyseisen ohjelman katsominen on kielletty.  

 
Lasten television katselua koskeva kysely osoitti, etteivät tutkimukseen osallistuneet lapset tehneet 

katselupäätöksiä itsenäisesti, vaan seurasivat televisiota pitkälti vanhempiensa valvonnassa ja 

ohjauksessa. Edellä kuvatun keskustelun perusteella myös lapset tuntuivat olevan perillä näistä 

katseluun liittyvistä säännöksistä. Keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että lapset hyväksyivät 

vanhempiensa asettamat katselurajoitukset ja noudattivat niitä. Keskustelussa Riku ei tuo esiin, että 

olisi vanhempiensa kanssa eri mieltä ohjelman pelottavuudesta tai katselisi ohjelmaa salaa, vaan 

korostaa vielä keskustelun lopussakin vanhempiensa näkemystä ohjelmasta. Toisaalta Rikun kuvaus 

ohjelmasta viittaisi siihen, että hän arvioi myös itse Power Rangersin itselleen liian pelottavaksi ja 

sopimattomaksi ohjelmaksi, eikä tämän vuoksi edes halunnut seurata kyseistä ohjelmaa.  

 
Ruokailut toimivat selkeästi päiväkodin arjessa yleisimpänä kontekstina lastenohjelmista 

keskustelemiselle. Ruokailujen lisäksi keskustelua ohjelmista oli havaittavissa vain yhdessä 

odotustilanteessa, jossa lapset leikkivät lepohuoneen penkeillä ”talonpoika” -leikkiä ennen kuin 

ryhmän aikuinen saapui jakamaan heidät leikkialueille. ”Talonpoika” -leikki oli hidastempoinen ja 

sisälsi paljon odottelua, mikä saattoi olla syynä siihen, että lapset kokivat sen otollisena tilanteena myös 

leikin ulkopuolisten kokemusten vertailemiselle. Sen sijaan aineistossa ei ollut havaittavissa 

keskusteluja ohjelmista vapaan leikin tilanteissa, lukuun ottamatta aikaisemmin kuvattuja Tanjan ja 

Leenan (V70/T12) sekä Larin ja Leevin (V264/T39) leikkejä, joissa lastenohjelmien hahmot nousivat 

esille osana leikin etenemistä johtaen kyseisistä ohjelmista keskustelemiseen.  
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6.6 ”Arvaa mitä? Mulla on Pokemon -kortteja”  
 
 
Nykyisin lastenohjelmissa on selkeästi havaittavissa vahva kaupallistuminen, joka on nähtävissä lasten 

mediamaailmassa ohjelmissa esiintyvien hahmojen ympärille rakennettuina kokonaisina 

tuotemaailmoina. Myös tämän tutkimuksen tutkimusaineistossa lastenohjelmien hahmoihin liittyvät 

erilaiset oheistuotteet olivat havaittavissa omana televisioon liittyvänä ilmiönään. Lastenohjelmista 

tuttuja hahmoja oli nähtävissä monenlaisissa vaatteissa ja pikkutavaroissa, joita lapsilla oli 

päiväkodissa mukanaan. Osa lapsista toi päiväkotiin myös lastenohjelmien hahmoja esittäviä leluja, 

joilla lapsilla oli lelupäivänä mahdollisuus leikkiä eri alueilla. Lastenohjelmista tuttuja hahmoja 

esittäviä leluja jotkut lapset toivat päiväkotiin myös unilelukseen.  

 
Lastenohjelmiin liittyvät lelut ja muut oheistuotteet osoittautuivat tutkimusaineiston perusteella lasten 

keskuudessa arvostetuiksi tavaroiksi, joihin kohdistettiin päiväkodissa huomiota ja mielenkiintoa. 

Myös lapset tuntuivat olevan hyvin perillä tästä ja käyttivät oheistuotteita resurssinaan pyrkiessään 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa. Seuraavat esimerkit havainnollistavat sitä, miten 

lapset hakivat ja heidän oli mahdollisuus saavuttaa toisten lasten kiinnostusta ja huomiota omista 

lastenohjelmien oheistuotteistaan puhumalla ja niitä esittelemällä. 

 
V71/T13 (Aamuleikeissä Tanja on taidealueella värittämässä. Roni pelaa vieressä Leevin kanssa Lotto -peliä pöydän ääressä.) 
Roni: Tanja! Muistakko kun sää rakastit mua? 
(Tanja värittää työtään eikä vastaa.) 
Roni: Tanja! Mulla on tänään mukana Pokemon. 
Tanja (kääntyy Roniin päin): Missä? 
Roni: No se on mun lokerossa. 
(Tanja kääntyy poispäin ja jatkaa piirtämistä.) 
(kenttämuistiinpanot 1.10.2007) 
 
 
V75/T14 (Lapset ovat tulleet pihaleikeistä sisälle. Tanja, Roni ja Leevi riisuvat vaatteita eteisessä.)  
Tanja: Näytä Roni minkälainen se Pokemon on.  
(Roni näyttää Pokemon  -palloaan Tanjalle.) 
Leevi: Mää oon jo nähny ton Pokemonin. 
Roni (näyttää Pokemonia minulle): Tällä Pokemonilla mä nukun.  
(Riku tulee riisumaan vaatteitaan eteiseen. Hän tulee katsomaan Pokemonia.) 
Roni (Rikulle): Tää Pokemon on mun unikaveri. 
(kenttämuistiipanot 1.10.2007) 
 
 
Pelialueella toimiva Roni yrittää saavuttaa viereisellä alueella värittelevän Tanjan huomion aluksi 

viittaamalla tämän häntä kohtaan osoittamaan aiempaan kiintymykseen. Huomatessaan, ettei aloite 

tuota toivottua tulosta Roni kertoo Tanjalle Pokemonistaan. Tällöin Tanja kääntyy ja Roni saavuttaa 

hänen huomionsa. Myöhemmin lasten ollessa lokeroiden luona Tanja haluaa nähdä Ronin Pokemonin. 

Paikalle kerääntyy myös muutama muu utelias lapsi. Roni on tilanteessa huomion keskipisteenä 
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esitellessään Pokemon -leluaan toisille lapsille. Roni käyttää tilanteessa Pokemoniaan taitavasti 

hyödyksi saavuttaakseen toisten lasten kiinnostuksen. Ensimmäisen aloitteen hylätyksi tuleminen 

osoittaa, että hänen tarkoituksensa on tilanteessa nimenomaan herättää Tanjan mielenkiinto tuomalla 

vuorovaikutukseen uusi ja mielenkiintoinen esine.  

 
Tilanteessa Ronin Pokemon -lelusta muodostuu lasten vuorovaikutuksen ja yhteisen mielenkiinnon 

kohde. Näin Roni onnistuu Pokemonin avulla luomaan tilanteessa sosiaalisesti pätevän aseman, joka 

kestää niin kauan kuin lapset tutkivat lelua ja keskustelevat siitä. Sen sijaan seuraavassa Rikun ja 

Paulan yhteistä lukuhetkeä edeltävässä tilanteessa Pokemon -oheistuote toimii yhteisen toiminnan 

syntymisen lähtökohtana.  

 
V228/M35 (Riku on tullut lelupäivänä päiväkotiin Pokemon -tikkuja mukanaan. Hän menee lepohuoneeseen, jossa Paula lukee sohvalla 
prinsessakirjaansa.) 
Riku: Kato mitä mulla on. 
Paula: Mistä sä oot saanu noi? 
Riku: Nää oli sellasten tikkareiden sisältä. Mulla on kotona viä Pokepallo ja sit tällänen Salamander ja vielä toinen Squirtle. Ootteko 
menny jo lelunäyttelyn? 
Paula: Joo. 
Riku: Ai jaa. 
Paula: Haluukko tulla kattoon tätä? (Paula näyttää Rikulle prinsessakirjaa.) 
Riku: Voisin jos sää leikkisit mun kaa. Sopisko linnaleikki, palapeli, piirtely… 
Paula: Ei ku katotaa tätä vaa. 
Riku: Selvä. 
(Paula ja Riku istuvat sohvalle katselemaan kirjaa.) 
(kenttämuistiinpanot 31.10.2007) 
 
 
Rikun saapuessa lelupäivänä päiväkotiin lapset ovat jo jakautuneet leikkitovereineen alueille 

leikkimään. Paula on tuonut kotoa mukanaan prinsessakirjan, jota hän lukee lepohuoneen sohvalla. 

Riku suuntaa esittelemään mukanaan tuomiaan Pokemon -tikkuja Paulalle, mikä osoittautuu lasten 

yhteisen toiminnan kannalta suotuisaksi ratkaisuksi. Pokemon -tikkujen esitteleminen tarjoaa 

tilanteessa luonnollisen tavan aloittaa vuorovaikutus Paulan kanssa ja saavuttaa hänen huomionsa. Kun 

lapset ovat keskustelleet hetken Pokemon -tikuista sekä leluesittelystä, Paula tekee Rikulle 

leikkiehdotuksen, johon tämä suostuu. Riku laittaa Pokemon -tikut syrjään ja lapset alkavat katsella 

yhdessä Paulan prinsessakirjaa.    

 
Sekä Roni että Riku onnistuvat Pokemon -oheistuotteidensa avulla luomaan edellä kuvatuissa 

tilanteissa sosiaalisesti pätevän aseman. Ronin tapauksessa tämä johtaa hetkelliseen suosioon 

vertaisryhmässä ja Rikun tapauksessa mielekkääseen yhteistoimintaan Paulan kanssa. Lastenohjelmien 

oheistuotteista juuri Pokemon -tuotteet tuntuivat olevan lasten keskuudessa erityisen suosittuja ja 

tutkimusaineistosta kävi ilmi, että näitä tuotteita omisti useampi ryhmän lapsista. Oheistuotteiden 
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esittelemisen lisäksi lapset vertailivat omistamiaan tuotteita keskenään. Tämä näkyy kahdessa 

seuraavassa lasten keskinäisessä keskustelussa.  

 
V164/T26 (Aamu-ulkoilun jälkeen Roni ja Riku riisuvat eteisessä vaatteita.)  
Roni: Mää sain Pokemon kirjan. Mä ostin ite. 
Riku: Mulla on Pokemon värityskirjoja. 
(kenttämuistiinpanot 23.11.2007) 
 
 
V22/T1 (Ruoan jälkeen lapset valmistautuvat päivälevolle. Riku menee vessaan ja jättää pehmolelunsa penkille.) 
Laura (osoittaa Rikun pehmolelua minulle): Tieksää mikä toi on? Toi on sellanen Pokemon -eläin. 
SJ: Ai jaa. Minkä niminen se on? 
Laura: En mää tiedä mut arvaa mitä? Mulla on Pokemon -kortteja kotona. 
(Riku tulee vessasta.) 
Laura (Rikulle): Arvaa mitä? Mulla on Pokemon -kortteja. 
Riku (Lauralle): Mullaki. Mulla on tuhat. 
Laura: Mullakin. 
Riku: Mullakin on ainaki miljoona Pokemon -korttia. 
Laura: Niin mullakin. 
(Lapset lähtevät päivälevolle.)   
(kenttämuistiinpanot 17.9.2007) 
 
 
Edellä kuvatuissa siirtymätilanteissa lapset vertailevat keskenään omistamiaan Pokemon -tuotteita. 

Näissä keskusteluissa oheistuotteiden omistamisesta muodostuu lasten sosiaalista vuorovaikutusta 

tukeva resurssi, joka mahdollistaa oheistuotteiden vertailun ja yleensäkin keskusteluun osallistumisen. 

Ensimmäisessä keskustelussa Roni tuo keskustelun aloituksessaan esille sellaisen Pokemon -tuotteen, 

jota hänellä ei ole mukana päiväkodissa. Tässä Roni tuntuu käyttävän suosittua lastenkulttuurin ilmiötä 

tietoisesti hyväkseen saavuttaakseen Rikun kanssa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luodakseen poikien 

välille yhteisen keskustelun aiheen. Toisessa keskustelussa oheistuotteiden vertaileminen alkaa Rikun 

Pokemon -unilelusta, jonka Laura huomaa penkillä. Lelun näkeminen tuntuu toimivan Lauralle viestinä 

yhteisestä mielenkiinnon kohteesta Rikun kanssa. Rikun tullessa paikalle Laura aloittaa hänen kanssaan 

keskustelun, jossa lapset vertailevat keskenään Pokemon -korttejaan.  

 
Pokemon -tuotteiden lisäksi lapset käyttivät keskinäisen vuorovaikutuksensa resurssina myös muihin 

lastenohjelmiin liittyviä oheistuotteita. Useinkaan nämä oheistuotteet eivät olleet konkreettisesti läsnä, 

vaan lapset vertailivat omistamiaan tuotteita esimerkiksi ruokapöydässä. Lastenohjelmien tavoin myös 

oheistuotteet tuntuivatkin muodostavan ruokapöydässä lasten kesken yhteisesti jaetun ja useimpia 

lapsia kiinnostavan vertailukohteen. Seuraavat esimerkit kuvastavat sitä, millä tavalla tutkimukseen 

osallistuneet lapset keskustelivat lastenohjelmien oheistuotteista keskenään.  
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V65/T11 (Ruokailu on alkanut. Lapset istuvat pöydässä.) 
Mikko: Mulla on Puuha-Pete -paita.  
Tanja: KARILLA (Tanjan veli) on Puuha-Pete -housut. 
Mikko: Mulla on Puuha-Pete -paita. 
Lari: Mullaki on Puuha-Pete -paita. 
(kenttämuistiinpanot 25.10.2007) 
 
 
Mikko aloittaa ruokailun aikana keskustelun lastenohjelman oheistuotteista tuomalla esille 

omistamansa Puuha-Pete -paidan. Tähän Mikon keskustelunaloitukseen Tanja ja Lari reagoivat 

tuomalla esille kilpailevia Puuha-Pete -tuotteita, joita löytyy heidän kotoaan. Tilanteessa juuri Puuha-

Pete -tuotteiden omistaminen toimii lapsia yhdistävänä tekijänä mahdollistaen keskusteluun 

osallistumisen. Sen sijaan seuraavassa keskustelussa lapset tuovat laajemminkin esiin omistamiaan 

lastenohjelmien oheistuotteita. 

  
V208/T31 (Ruokailu on juuri alkanut. Lapset istuvat pöydissä.) 
Maria: Mulla on Muumi tyyny. 
Lari: Mulla on Puuha-pete…Puuha-Pete -peli.  
Maria: Peili? 
Lari: Ei vaan peli. 
Roni: Mul on Tomi Traktori. 
Tanja: KARILLA (Tanjan veli) on Paavo Pesusieni semmonen pehmee tyyny ja siin on semmonen (--). 
Lari (Marialle): Mulla on Puuha-Pete -peli. Haluukko tietää millanen? Se on sellanen että siinä niinku otetaan sellasia (--) pois ja sitte 
ku se Puuha-Pete hyppää pois sieltä nii siellä on sellanen (--) (--) se voittaa pomppupelissä. 
(Lapset ovat hetken hiljaa.) 
Lari: Kiira mitä oikeestaa sulla on kiinnitettynä hiuksissa? 
Kiira: Nää on nauhat. 
(SEIJA kehottaa lapsia aloittamaan ruokailun.)  
(kenttämuistiinpanot 29.10.2007) 
 
 
Maria aloittaa lounaan aikana keskustelun lastenohjelmien oheistuotteista kertomalla muille pöydässä 

istuville lapsille Muumi -tyynystään. Tähän muut lapset reagoivat tuomalla keskusteluun oheistuotteita, 

joita itse omistavat. Lari kertoo omistavansa Puuha-Pete -pelin kun taas Roni kertoo omistavansa Tomi 

Traktorin. Tanja puolestaan tuo keskustelussa esiin veljensä omistaman Paavo Pesusieni -tyynyn. 

Keskustelussa kaikki lapset tuovat esille tavaran, joka liittyy eri lastenohjelmaan kuin toisten lasten 

tuotteet. Se, että kaikki lasten tilanteessa esille tuomat tavarat liittyvät johonkin televisiosta tuttuun 

lastenohjelmaan, tuntuu osoittavan, että lapset ymmärtävät keskustelussa olevan kyse nimenomaan 

kaupallisten lastenohjelmien oheistuotteiden vertailemisesta. Tällöin juuri näiden tuotteiden 

omistaminen tuntuu toimivan tilanteessa edellytyksenä keskusteluun osallistumiselle. Keskustelussa 

lapset tuovat nopeasti esille kilpailevia oheistuotteita, mikä tuntuu viittaavan siihen, että näiden 

tuotteiden omistaminen oli tutkimukseen osallistuneiden lasten keskuudessa melko yleistä. Kaikki 

lapset eivät kuitenkaan välttämättä omista lastenohjelmien oheistuotteita, ja nämä lapset saattavat 

joutua oheistuotteita vertailtaessa jäämään keskustelun ulkopuolelle. Mahdollisesti näin käy myös 
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edellä kuvatussa esimerkissä, sillä Marian, Tanjan, Ronin ja Larin lisäksi pöydässä istuu välipalalla 

myös Kiira, joka liittyy keskusteluun vasta Larin vaihtaessa puheenaihetta ja esittäessä kysymyksen 

hänen hiuskorustaan.  

 
Tutkimusaineistossa oli havaittavissa, että lapset osoittivat vertaisvuorovaikutuksessa huomattavaa 

mielenkiintoa päiväkotiin tuotuja lastenohjelmien oheistuotteita kohtaan sekä vertailivat oheistuotteita 

ja keskustelivat niistä keskenään. Tuotteiden omistaminen ja niistä puhuminen ei kaikissa tapauksissa 

kuitenkaan johtanut suotuisaan vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa. Havainnointijakson aikana 

Mikolle oli ostettu uudet Puuha-Pete -kengät ja -sukat, joita kuulin hänen ylpeänä esittelevän eräänä 

aamuna Tanjalle ja pari päivää myöhemmin Markukselle. Nämä aloitteet lapset sivuuttivat mitään 

vastaamatta. Selitys tähän saattaisi olla se, että Mikko tuntui esittelevän uusia tuotteitaan toisille 

lapsille useaan otteeseen, jolloin nämä eivät kenties jaksaneet enää kiinnittää asiaan huomiota. Myös 

Ronin Pokemon -lelun kohdalla oli havaittavissa, ettei moneen kertaan päiväkodissa vieraillutta 

oheistuotetta kohtaan jaksettu osoittaa enää yhtä paljoa mielenkiintoa.  

 
V77/T15 (Riku on juuri tullut päiväkotiin. Päiväkodissa on lelupäivä. Roni tulee Rikun luo.) 
Roni: Riku! Mul on mukana Pokemon. 
Riku: Onkse taas se rapu? 
(Roni puhuu Leevin kanssa eikä vastaa. Riku koputtaa Ronia päähän.) 
Riku: Kop kop! Onkse taas se rapu? 
Roni: On. 
Riku: Äh. Tulkaa kattoon mikä mulla on leluna. Se on ihan uus.  
(Roni ja Leevi lähtevät Rikun perässä eteiseen hakemaan hänen leluaan.) 
(kenttämuistiinpanot 3.10.2007) 
 
 
6.7 ”Tää olis jooko tää kilppari näitten lemmikki?” 
 
  
Oheistuotteiden esittelemisen ja vertailemisen lisäksi lastenohjelmien oheistuotteet ilmenivät 

tutkimukseen osallistuneiden lasten vertaistoiminnassa myös muutamissa leikeissä. Näissä leikeissä 

tuntui luonnolliselta olettaa esiintyvän lastenohjelmista tuttuja hahmoja ja toimintamalleja, sillä 

kaupallisia oheistuotteita kohtaan osoitettu mielenkiinto perustuu usein pitkälti siihen, että 

lastenohjelmat, joihin hahmot liittyvät, ovat lapsille tuttuja (ks. esim. Suoninen 1993, 60). 

Tutkimusaineiston perusteella lasten leikeissä ei kuitenkaan ollut havaittavissa juurikaan hahmoja tai 

toimintamalleja lastenohjelmista, joihin oheistuotteet perustuivat. Sen sijaan oheistuotteet saivat lasten 

leikeissä tilanteellisesti uusia merkityksiä. 
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Seuraavassa on kuvattu Jeren ja Mikon leikkiä lelupäivänä lepohuoneen rakentelualueella. Jere on 

unohtanut lelunsa kotiin, mutta Mikko on tuonut päiväkotiin mukanaan muovisen Tomi Traktorin. 

Tutkimusajankohtana Tomi Traktoria esitettiin televisiossa arkiaamuisin. Tässä animaatiosarjassa 

seurataan ystävällisen Tomin elämää maatilalla hänen auttaessaan maatilan asukkaita päivän töissä. 

Muutama lapsista katseli kyselyn mukaan ohjelmaa televisiosta, ja keskustelujen perusteella 

useammalla lapsella oli sarjaan liittyviä oheistuotteita. Lastenohjelma ja sen hahmot eivät kuitenkaan 

heijastuneet Jeren ja Mikon leikkiin. 

 
V131/T22 (Aamuleikeissä Jere ja Mikko leikkivät rakentelualueella Mikon kotoaan tuomalla Tomi Traktorilla, sekä toisella itse 
kokoamallaan leikkikalulla. He päästelevät auton ääniä ja liikuttavat leluja pitkin lattiaa.)  
Mikko (Jerelle): Jooko että tää olis lunta? 
Jere: Tää olis talvi. Nää olis semmoset siivousterät.  
Mikko: Tää olis jäähalli. 
Jere: Mää leikisti siivoon jäätä. Onpa liukasta. Mää siivoon. 
(Jere liikuttelee Tomi Traktoria, joka heittelehtii jäällä.) 
Mikko: Mä siivoon tällä. Kato! (Mikko liikuttelee rakennelmaansa lattialla.)  
(Pojat liikuttelevat lelujaan lattialla ja ovat siivoavinaan jäätä.)  
Jere: Hei pelataanko kiekkoo? 
(Jere ja Mikko alkavat liu’uttaa rakennuspalikkaa toinen toiselleen.) 
(kenttämuistiinpanot 10.10.2007) 
 
 
Kun saavun tilanteeseen, Jere ja Mikko ovat jo aloittaneet leikin lepohuoneen rakentelualueella. 

Mikolla on kädessään poikien rakennuspalikoista itse kokoama lelu ja Jerellä Tomi Traktori. 

Molemmat leikkivälineet tuntuvat saavan poikien leikissä aluksi auton roolin, sillä pojat liikuttavat 

leluja ympäri lattiaa matkien auton ääntä. Mikon ehdotuksen ”Jooko että tää olis lunta?” – tuloksena 

pojat alkavat kehitellä yhteistä leikkiä, jossa Mikon Tomi Trakrori toimii jäätä lakaisevana koneena. 

Pian poikien leikki saa kuitenkin täysin uuden muodon Jeren ehdottaessa, että pojat pelaisivat kiekkoa. 

Päiväkodissa ollessani Jere toi esiin useaan otteeseen rakkaana harrastuksenaan jääkiekon, mikä voi 

olla syynä siihen, että jääkiekko ilmeni teemana myös leikissä. Mikko innostuu Jeren ehdottamasta 

leikistä, ja pojat alkavat liu’uttaa rakennuspalikkaa lattiaa pitkin toisilleen. Tomi Traktori jää leikistä 

sivuun poikien keskittyessä uuteen toimintaan. 

 
Edellinen esimerkki osoittaa, miten vaivattomasti lastenohjelmaan liittyvä leikkikalu saa lasten 

yhteisen juonen kehittelyn tuloksena leikissä uuden leikki-ideaan soveltuvan tilannekohtaisen 

merkityksen. Myös seuraava esimerkki Rikun ja Tanjan leikistä osoittaa, että valmiin ”täsmälelun” oli 

minkä tahansa muun esineen, asian tai kokemusmateriaalin tavoin mahdollista toimia lasten leikissä 

raaka-aineena, joka heidän itsensä määrittelemän käytön kautta muuntui joustavasti osaksi lasten omaa 

leikkikulttuuria. Leikin välineenä toimii tässä leikissä Rikun päiväkotiin tuoma Turtles -koti. 

Tutkimusajankohtana Mtv3 –kanavalla esitettiin lauantaiaamujen lastenohjelmalähetyksen yhteydessä 
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sarjaa Teini-ikäiset Mutanttininjakilpikonnat (Turtles). Sarjan pääteemana toimii hyvän ja pahan 

taistelu, jossa sankarikilpikonnat taistelevat alamaailman vihollisia vastaan. Ohjelman hahmoja tai 

teemoja ei ole kuitenkaan havaittavissa seuraavassa lasten leikissä. 

 
V89/T16 (Iltapäivällä Riku ja Tanja leikkivät nurkkauksessa. Riku on tuonut alueelle Turtles -kodin, jota Tanja parhaillaan tutkii.) 
Riku (Tanjalle): Ei vaan mä avaan sen. Anna se mulle. Kato. Tääl on sen savupiippu.  
Tanja: Anna se mulle. 
Riku: Kato mä näytän missä on mikäkin juttu. 
(Riku yrittää kiinnittää leluun pientä osaa. Hän ei saa osaa paikalleen ja pyytää minulta apua. Laitan osan paikalleen.) 
Riku (SJ:lle): Kiitti. (Riku palaa takaisin Tanjan luokse.) Katso. Täällä ne madot voi tästä nyrkkeillä ja sit tääl on niiden nukkumapaikka 
ja jos sä haluut että ne menee tänne ylös nii pistä tän suu auki. Sä et voi kääntää tätä täällä. Sit tää pistää näin nii ne voi tässä istua. 
Kato. Tää tikapuu pistää tänne. Tää pistää jotaki vastaa tai sit mun käsi on täällä toisella puolella. Näitä voi mennä vähän matkaa ja sitte 
ku tätä pyörittää nii tää menee ylös. Nää on sen rappuset.  
Tanja: Okei. Nyt leikitään. 
Riku: Joo. Hei leikitäänkö että nää olis niitten tavaroita jooko? 
Tanja: Joo. (Tanja ottaa Turtles-lelun käteensä ja ottaa sen sisältä käärmeen.) Kato yks mato. Pitääkö niitä mennä tänne vaa yks mato 
kerrallaa? 
Riku: Niinku näit siellä oli ne kaikki madot. Mutta annapas mulle se tänne. Kato jos vaikka tää ois täällä nukkumassa ja toinen vaikka 
kattelemassa. Toinen vaan seisois tässä ja yks kattelis. Toinen menis tänne vähäks aikaa vaikka lukeen kirjaa. Täällä voi lukee kirjaa. 
Tanja: Joo joo. Ymmärrän. (Tanja ottaa Turtleskodin käteensä.)  
Tanja: Käykö että tää olis näitten lemmikki? 
Riku: Mitä? 
Tanja: Tää olis jooko tää kilppari näitten lemmikki. 
Riku: Joo joo. On täälläkin kyllä niitä lemmikkejä (Riku penkoo pikkutavaralaatikkoa.) Tääl on sudenkorento…tää käärme (Turtles  
-kodin sisältä) olis kans jooko niitten lemmikki? 
Tanja: Ai mikä? 
Riku: No tää käärme. Ja sit tää sudenkorento kanssa. 
Tanja: Okei ne olis vaikka tuolla hyllyssä. 
Riku: No missä esimerkiks? 
Tanja: Laita vaikka tonne ihan ylhäälle. 
(Riku laittaa eläimet ylähyllylle.) 
Riku: Tää ois jooko sitte leikisti lasia?  
Tanja: Joo. Laita eri laseihin ne. 
Riku: Noin. Pistetään tääkin tänne lepäämään. (Riku ottaa toisen madon.) 
Tanja: Ei vaan tää lepää tossa. (Tanja laittaa madon alemmalle hyllylle.) Tässä on niitten paikka. Muuten mä en auta sua siivoon. 
Riku: Ookoo sitten. Mutta sitten toisena yönä se nukkuu kyllä täällä Tanja. Onko selvä sitten? 
Tanja: Okei. Mutta mä sanon millon ne nukkuu. 
Riku: Okei.  
(Tanja penkoo laatikkoa.) 
Tanja: Katso. Lemmikki. Sun lemmikkihamsteri. Ny ne menee nukkuun. Hyvää yötä hamsteri. Tää nukkuu tässä (Tanja asettaa hamsterin 
alemmalle hyllylle.) 
(katkaistu) 
 

(Hetken päästä Tanja ja Riku levittävät huovan lattialle ja käyvät sen päälle nukkumaan.) 
(kenttämuistiinpanot 3.10.2007) 
 
 
Leikkitilanteen alussa Rikun ja Tanjan vuorovaikutus kohdistuu kokonaan Turtles -kotiin, jonka Riku 

on tuonut mukanaan päiväkotiin. Lelu on kilpikonnan muotoinen ja sen sisällä on pieniä kumisia 

käärmeitä. Tanja tutkii Rikun lelua kiinnostuneena. Riku selittää Tanjalle yksityiskohtaisesti, miten 

lelulla ja käärmeillä on tarkoitus leikkiä. Leikin alkaessa Tanja tekee kuitenkin leikkiehdotuksen, joka 

määrittelee Turtles -kodille leikissä roolin yhtenä lemmikeistä. Riku hyväksyy ehdotuksen ja ehdottaa, 

että myös lelun sisällä olevat käärmeet voisivat toimia leikissä lemmikkeinä. Riku etsii leikkiin vielä 

lisää lemmikkejä päiväkodin lelulaatikosta. Lapset lajittelevat lemmikit hyllylle lepäämään ja 
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päästyään yksimielisyyteen siitä, mikä lemmikeistä nukkuu missäkin, käyvät leikissä myös itse 

nukkumaan. Rikun ja Tanjan leikin välineenä Turtles -kodista muodostuu lasten yhteinen ja sen käyttöä 

edeltää sopimus lelun merkityksestä leikissä. Lasten yhteisen leikin kehittelyn tuloksena Turtles -koti 

saa uuden ohjelmasarjan teemoista, juonesta ja hahmoista irrottautuvan merkityksen hoivattavana 

lemmikkinä.  

 
Kummassakin edellä kuvatussa leikissä lastenohjelman oheistuote saa leikin välineenä uuden 

ohjelmasarjan hahmoista ja juonesta täysin irrottautuvan merkityksen. Leikeissä oheistuotteet eivät 

myöskään nouse muita leikin välineitä tärkeämmiksi tai merkityksellisemmiksi. Tanjan ja Rikun 

leikissä Turtles -koti saa roolin yhtenä lasten lemmikeistä, kun taas Mikon ja Jeren leikissä Tomi 

Traktori jää lopulta kokonaan leikin ulkopuolelle lasten suunnatessa mielenkiintonsa uuteen leikki-

ideaan, johon kyseinen leikkikalu ei sovellu. Sen sijaan seuraavassa leikkitilanteessa lastenohjelman 

oheistuotteet toimivat leikin ainoana välineenä. Edellisistä leikeistä poiketen ne myös säilyttävät lasten 

leikissä alkuperäisen hahmonsa. 

 
V258/T38 (Iltapäivällä Paula, Riku ja Leevi pelaavat pöydän ääressä Kimbleä. Riku ehdottaa, että he leikkisivät jotain muuta.)  
Riku: Hei leikitäänkö mun Pokemon -tikuilla? Ne on kivoja. Ja niillä voi pelata. Pelataaks? 
Paula: Ei. 
Leevi: Oke. 
Riku: Haluaako Paula? Ne on sellasia kivoja Pokemon -tikkuja mitkä on ollu ennen tikkareitten sisällä. Mää näytän ne teille. Odota sää 
siinä Paula.  
(Riku ja Leevi hakevat Pokemon -tikut Rikun lokerosta. Pojat palaavat pöydän ääreen.) 
Leevi (Rikulle): Opetaks sinä mua pelaamaan? 
Riku: Opetan. Mää opetan teitä kumpaaki. (Riku antaa Paulalle Pokemon -tikun.) Paula ottaa tän. Mää kerron mitä sää teet. Siis mää 
oon tällä puolella ja sää oot tällä puolella ja sitte sää koko ajan juokset eli ensin mun Pokemon sitte sun Pokemon. Leevi sanoo koska 
alotetaan. Se kekä kaatuu ihan monta nii se on häviäjä.  
(Paula ottaa Pokemon -tikusta tukevasti kiinni.) 
Riku: Ei. Siitä ei saa pitää kädellä muutakun ihan tälleen (Riku näyttää, miten Pokemon -tikkua kuuluu pidellä.) Okei. Eli sää juokset nyt 
ja mää kaadun. Ja jos mää kaadun ihan monta kertaa niin mää häviän. Ja jos sää kaadut ihan ihan monta kertaa niin sinä häviät. Leevi 
sanoo aina kun tää peli lakkaa ja sit ku me alotetaa taas.  
Leevi: Okei. 
Riku: Ei pidetä yhtää käsillä.  
Leevi: Alottakaa. 
Riku: Alotetaan. No ni. Mää juoksen nyt. 
Paula: Eiku en mää halua. 
Leevi: Tää ei oo hauskaa. 
Riku: No leikitäänkö sitte jotain muuta näillä? Vai pitäskö mun mennä hakeen se mun poliisiauto? Leevi, voikko hakee mun poliisiauton, 
se on siellä ylhäällä mun lokerossa. 
(MIRA tulee muistuttamaan, ettei ole omalelupäivä eikä omilla leluilla kuulu nyt leikkiä. Hän kehottaa Rikua viemään Pokemon -tikut 
takaisin lokeroon. Riku vie tikut pois ja lapset lähtevät toiseen huoneeseen.) 
(kenttämuistiinpanot 1.11.2007) 
 
 
Pelissä Pokemon -tikut säilyttävät alkuperäisen merkityksensä Pokemoneina. Sitä vastoin itse pelin 

idea tuntuu eroavan huomattavasti hyvän ja pahan taisteluun keskittyvästä Pokemon -ohjelmasta. 

Mahdollisesti Riku onkin keksinyt pelin itse tai oppinut sen jostain. Riku saavuttaa lasten 

yhteistoiminnassa Pokemon -pelin ajaksi selkeästi vahvimman aseman, sillä hän on ainoa, joka tietää, 
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miten Pokemon -tikuilla pelataan. Paula ja Leevi ilmaisevat kuitenkin jo pelin alussa haluttomuutensa 

jatkaa peliä, jolloin pelaaminen loppuu ennen kuin ehtii kunnolla alkaakaan. Mahdollisesti Pokemon ei 

ole Paulalle ja Leeville yhtä tuttu tai mieluinen lastenkulttuurin ilmiö kuin Rikulle ja siksi pelaaminen 

ei tunnu heistä kiinnostavalta. Paulan ja Leevin kieltäytyessä Pokemon -leikistä Riku ehdottaa, että he 

leikkisivät tikuilla jotain muuta tai hakisivat lokerosta hänen poliisiautonsa. Näillä ehdotuksilla Riku 

tuntuu pyrkivän jättämään myös Paulalle ja Leeville päätäntävaltaa yhteisen leikin kehittelemiseen. 

Tilanteen ratkaisee kuitenkin MIRA, joka määrää Rikun viemään lelunsa takaisin laatikkoon. Lapset 

lähtevät toiseen huoneeseen muihin puuhiin. 

 
Syntyäkseen leikki vaatii leikkijöiden keskinäistä yhteisymmärrystä leikin välineiden merkityksestä 

sekä kaikille mieluisan leikki-idean, joka mahdollistaa leikin illuusion jakamisen. Nämä leikin 

vaatimukset huomioon ottaen tuntuu jokseenkin luonnolliselta, että leikissä toisten lasten kanssa 

suotuisaan vuorovaikutukseen päästäkseen oheistuotteen omistajan on toisinaan joustettava lelulle 

ajattelemastaan käyttötarkoituksesta, kuten myös yllä kuvattu esimerkki osoittaa. Kyky irrottautua 

oheistuotteen rajoitteista ja luoda niille leikissä uusia merkityksiä voidaan ajatella lasten 

vertaistoiminnassa myös heidän sosiaalista pätevyyttään vahvistavana tekijänä, sillä tämä luo 

tilanteessa mahdollisuuden yhteisen leikin syntymiselle, vaikka televisio-ohjelma, johon tuote perustuu, 

ei olisikaan kaikille leikkiin osallistuville lapsille tuttu. 

 
Kaikissa edellä kuvatuissa esimerkeissä on havaittavissa, että oheistuotteiden käyttämiseen leikin 

välineenä sisältyy neuvotteluja ja yhteisen leikki-idean kehittelyä, joiden perusteella lastenohjelmien 

oheistuotteet saavat lasten toiminnassa uuden tilannekohtaisen merkityksen. Kuitenkin seuraavassa 

siirtymätilanteessa oheistuote saa uuden tilanteellisen merkityksen hyvin yllättävästi ja spontaanisti.  

 
V217/T32 (Ruokailun jälkeen Markus, Tanja ja Riku ovat käytävässä riisumassa päivälepoa varten. Markus on ottanut lokerosta 
unilelunsa, joka on Muumimamma pehmolelu. Rikulla on unileluna Pokemon -pehmolelu ja Tanjalla Peppi-Pitkätossu. Markus asettaa 
Muumimamman jalkojensa väliin ja laukkaa ympäri eteistä.) 
Markus: Ratsastetaan Muumimamman kyydissä! (Markus nauraa.) 
(Tanja ja Riku nauravat. Markus ratsastaa vauhdikkaasti ympäri eteistä. MIRA tulee kehottamaan lapsia rauhoittumaan ja käymään 
vessassa ennen päivälepoa. Tanja ja Riku laittavat unilelunsa seinää vasten.) 
Riku (Markukselle): Hei laita sunkin tohon. 
(Markus asettaa Muumimamman seinää vasten. Lapset lähtevät yhdessä vessaan.)  
(kenttämuistiinpanot 30.10.2007) 
 
 
Tilanteessa Markus, Tanja ja Riku valmistautuvat menemään unilelujensa kanssa päivälevolle. 

Yllättäen Markus asettaa Muumimamma -pehmolelun jalkojensa väliin ja alkaa laukata vauhdikkaasti 

ympäri eteistä. Mahdollisesti Markuksen spontaanin ratsastusesityksen on tarkoitus herättää Tanjan ja 
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Rikun huomio, mikä tilanteessa onnistuukin. Markuksen huudahdus ”Ratsastetaan Muumimamman 

kyydissä!” tuntuisi viittaavan siihen, että hän pyrkii herättämään vertaisryhmässä hauskuutta 

nimenomaan keksimällä tutulle lastenohjelman hahmolle uuden, yllättävän ja ehkä hieman 

nöyryyttävänkin merkityksen. Asettaessaan Muumimamman jalkojensa väliin Markus tuntuu 

kirjaimellisesti alistavan lelun spontaanin hauskuuden välineeksi. Tätä voi edellä kuvattujen 

esimerkkien tavoin pitää osoituksena siitä, että tutkimukseen osallistuneilla lapsilla tuntui olevan valtaa 

ja kykyä päättää, mihin he oheistuotteita käyttivät. Leikkineuvottelujen sekä tilanteenmäärittelyjen 

kautta oheistuotteet taipuivat lasten toiminnassa hyvin monenlaisiin tilanteellisiin rooleihin. 
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7 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA POHDINTA 
 

 

7.1 Televisio lasten vertaistoiminnassa 
 
 
Tutkimuksessani olen kuvannut ja selventänyt sitä, millaisten toimintakontekstien kautta televisio 

heijastui lasten vertaistoimintaan, millaiset televisioon liittyvät asiat ja ilmiöt ilmenivät lasten 

vertaistoiminnassa sekä miten lapset käyttivät televisiota vertaistoimintansa välineenä. Tutkimuksen 

perusteella television heijastuminen lasten vertaistoimintaan ilmeni päiväkodin arjessa lasten yhteisessä 

leikissä sekä leikillisessä toiminnassa. Näissä tilanteissa lasten toimintaan heijastuivat lastenohjelmien 

hahmot ja sisällöt sekä aikuisille suunnattujen ohjelmien toimintamallit. Lastenohjelmat olivat 

nähtävissä lasten vertaistoiminnassa myös ohjelmia koskevien keskustelujen muodossa. Omana 

televisioon liittyvänä ilmiönään tutkimusaineistossa olivat havaittavissa lisäksi lastenohjelmiin liittyvät 

oheistuotteet, joita lapset esittelivät ja vertailivat keskenään sekä käyttivät välineenä yhteisessä leikissä. 

Tässä luvussa olen tarkastellut tutkimuksen empiirisiä tuloksia television heijastumisesta lasten 

vertaistoimintaan suhteuttaen ja sitoen niitä aiempaan tutkimukseen sekä laajempiin teoreettisiin 

yhteyksiin. 

 
 
Televisio lasten leikeissä 
 
Tutkimuksen perusteella television heijastuminen tutkimukseen osallistuneiden lasten vertaistoimintaan 

ilmeni heidän yhteisissä leikeissään. Myös aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että televisio 

tarjoaa lapsille materiaalia, jonka pohjalta he luovat yhteisiä leikkejään (ks. esim. Kalliala 1999, 

Suoninen 1993a). Television ohjelmatarjonnasta etenkin lastenohjelmien on havaittu tarjoavan lapsille 

yhteistä kokemuspohjaa leikkeihin, sillä lastenohjelmat ovat lasten keskuudessa laajasti suosittuja ja 

niiden tunteminen kuuluu lastenkulttuuriseen kompetenssiin (Kalliala 1999, 179-180). Tutkimuksen 

yhteydessä toteutetun kyselyn tuloksista kävi ilmi, että tutkimukseen osallistuneet lapset seurasivat 

ikään ja sukupuoleen katsomatta televisiosta samoja lastenohjelmia. Aiemman tutkimuksen ja kyselyn 

perusteella tuntui luonnolliselta olettaa, että lastenohjelmat olisivat heijastuneet lapsia yhdistävänä 

kokemusmateriaalina näkyvästi myös heidän yhteisiin leikkeihinsä. Tutkimusaineiston perusteella 

lasten vertaistoiminnassa ei kuitenkaan ollut havaittavissa roolileikkejä, joiden juoni olisi ollut 

jäljitettävissä lastenohjelmiin. Tutkimusaineistosta löytyi kuitenkin muutamia leikkitilanteita, joihin 

heijastuivat lastenohjelmista tutut hahmot ja sisällöt.  
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Tutkiessaan lasten leikkikulttuuria Kalliala (1999, 180) on havainnut, etteivät lapset erittele leikkiensä 

lähtökohtia sen mukaan, mistä kimmoke leikkiin on peräisin, vaan lähestyvät leikeissään yhtä 

luonnollisesti sekä reaalimaailman sosiaalista todellisuutta että fiktion maailmaa. Tämä oli nähtävissä 

myös tutkimukseen osallistuneiden lasten roolileikeissä, joissa lastenohjelmasta tutut hahmot 

sekoittuivat leikin materiaalina lasten käsityksiin aikuisten kulttuurista. Tällä tavalla lapsille tuttu 

lastenohjelma sekä aikuisten kulttuuri muodostivat leikeille kokemuspohjan, joka muuttui lasten 

yhteisen toiminnan kautta rakennusaineeksi heidän omalle leikkitarinalleen. Kaikissa tilanteissa 

lastenohjelman sisällöt eivät siirtyneet leikissä ilmetessään osaksi yhteisen leikin kokemusmateriaalia, 

vaan heijastuivat leikkiin lyhytkestoisena keskusteluna lastenohjelmasta tai sen hahmosta. Tutut 

lastenohjelmat toimivat kuitenkin näissäkin leikeissä esille tullessaan lapsia yhdistävänä 

kokemuspohjana. Keskustelun kautta lastenohjelmat synnyttivät leikkijöiden kesken jakamista ja 

lähensivät näin lapsia toisiinsa leikin aikana. 

 
Lastenohjelmien hahmot ja sisällöt heijastuivat paitsi roolileikkeihin, myös lasten spontaania 

hauskuutta sisältäviin leikkeihin ja leikillisiin toimintoihin. Näissä leikeissä viittaaminen 

lastenohjelmaan, sen hahmoon tai toimintamalliin ilmeni yhtenä leikin elementtinä. Tutkimuksen 

perusteella tutut lastenohjelmat tuntuivat spontaanin hauskuuden ja leikillisyyden materiaalina 

tarjoavan lapsille mahdollisuuden tuoda vertaistoimintaan hetkellistä hauskuutta. Tunnettujen 

lastenohjelmien hyödyntäminen leikillisyyden ja spontaanin hauskuuden resurssina tapahtui lasten 

vertaistoiminnassa nopeasti, helposti ja vaivattomasti. Myös Julkunen (1989, 62) on havainnut, ettei 

televisiomateriaalin jälkikäyttö vaadi erityisempää sitoutumista tai paneutumista, mutta tarjoaa helpon 

mahdollisuuden itseilmaisuun.  

 
Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lastenohjelmien lisäksi lapset voivat omaksua aikuisille 

suunnatuista ohjelmista virikkeitä ja aineksia, jotka välittyvät heidän luoviin leikkeihinsä (Suoninen 

1993, 44). Myös tässä tutkimuksessa aikuisille suunnattu ohjelmamateriaali oli muutamissa 

leikkitilanteissa erotettavissa lasten leikkien kokemuspohjana. Näihin leikkeihin heijastuivat aikuisille 

suunnattujen ohjelmien toimintamallit, jotka lapset sovittivat leikkitilanteessa osaksi yhteistä 

leikkitarinaansa muokkaamalla ja muuntelemalla ohjelmien sisältöjä tarpeen mukaan. Sen lisäksi, että 

aikuisille suunnattu ohjelmamateriaali oli havaittavissa lasten leikeissä osana leikki-ideaa ja leikin 

pohjana toimivaa kokemusmateriaalia, se ilmeni lastenohjelmien tavoin lasten vertaistoiminnassa myös 

yhteisen hauskuuden elementtinä. 
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Lasten joukkotiedotusperinnettä tarkastellut Julkunen (1989, 49-62) on kutsunut televisiomateriaalin 

leikinomaista jälkikäyttöä medialoreksi. Julkunen on hahmottanut medialoren todellisuuden 

haltuunottona, jossa joukkotiedotuksen vastaanottajat muokkaavat saamansa informaation ja tekevät 

siitä uudelleen hahmottamisen kautta sosiaalista käyttötavaraa. Tutkimuksen perusteella television 

ohjelmamateriaali näyttäytyikin lasten vertaistoiminnassa raakamateriaalina, jonka lapset muuttivat 

jäljittelyn ja muokkaamisen kautta vertaistoiminnassaan oman leikkikulttuurinsa elementiksi. Osana 

yhteisen leikin ja leikillisen toiminnan kokemuspohjaa television ohjelmamateriaali sai lasten 

vertaistoiminnassa uudenlaisen merkityksen ilmentäen heidän yhteistä kokemusmaailmaansa sekä 

leikillisen kulttuurinsa erityispiirteitä. Vertaistoiminnassa lapset jakoivat yhteisen tekemisen ja 

yhteenkuulumisen tunteen, jota televisiosta tutut hahmot ja toimintamallit tuntuivat tutkimuksen 

perusteella leikkien ja leikillisen toiminnan elementtinä vahvistavan. Tutkimuksessa television 

ohjelmamateriaali oli kuitenkin havaittavissa luotettavasti vain muutamien leikkien 

kokemusmateriaalina. 

 
Tutkimustulosten perusteella television ohjelmamateriaalin heijastuminen lasten leikkeihin ei ollut 

havaittavissa niin selkeästi kuin aikaisemman tutkimuksen sekä tutkimuksen yhteydessä toteutetun 

kyselyn valossa oli luultua olettaa. Merkittävä ero aiempaan tutkimukseen nähden oli erityisesti 

toiminnallisiin televisiosarjoihin liittyvien taisteluleikkien puuttuminen, sillä television toiminnallisista 

sankareista esikuvansa saavat taisteluleikit ovat aiemmassa tutkimuksessa esiintyneet etenkin poikien 

kohdalla suosittuina televisioleikkeinä (ks. esim. Kalliala 1999, Suoninen 1993a). Eroa voi kuitenkin 

selittää se, että näissä tutkimuksissa on tarkasteltu pääasiassa esikouluikäisten ja sitä vanhempien lasten 

leikkikulttuuria. Aiemmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että esikouluikää lähestyttäessä lasten 

katselutottumukset alkavat laajentua huomattavasti ja eriytyä myös sukupuolen mukaan. Tällöin poikia 

alkavat yleensä kiinnostaa enenevässä määrin toiminnalliset televisiosarjat ja niiden sankarit, kun taas 

tytöt löytävät identiteetin rakentamiseensa soveltuvaa ainesta useimmiten piirretyistä sekä 

ihmissuhdesarjoista. (Suoninen 1993b, 24.) Tutkimukseeni osallistuneilla 4-5 -vuotiailla lapsilla 

television katselutottumukset tuntuivat kyselyn perusteella sen sijaan painottuvan Yleisradion 

lastenohjelmiin, eivätkä lasten katselumieltymykset olleet eriytyneet kovin voimakkaasti sukupuolen 

mukaan. Vaikka joissain leikkiryhmissä televisioleikeillä on aiemman tutkimuksen perusteella havaittu 

olevan kiinteä paikkansa, myös näissä tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen, etteivät televisioleikit 

näyttele yleensä päiväkoti-ikäisten lasten leikkikulttuurissa erityisen merkittävää roolia (Suoninen 

1993a, 55-56). 
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Tutkimusaineiston perusteella tutkimukseen osallistuneiden lasten leikit olivat suurimmaksi osaksi 

”perinteisiä” leikkejä, joista erityisesti kotileikki ja kauppaleikki sekä rakentelu olivat usein leikittyjä ja 

suosittuja leikkejä niin tyttöjen kuin poikienkin keskuudessa. Nämä leikit tuntuivat juonensa ja 

teemojensa puolesta ammentavan aineksensa lähinnä lasten välittömästä arjesta ja kokemusmaailmasta. 

Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että televisiomateriaali sulautui lasten leikkien 

kokemusmateriaalina heidän mielikuviinsa maailmasta ja todellisuudesta. Näin ollen pelkästään 

leikkejä tarkkailemalla saattoi olla vaikea havaita, toimiko esimerkiksi kotileikin äitihahmon esikuvana 

lapsen äiti vai lisäksi päiväkodin opettaja, Muumimamma ja muutama saippuasarjan naistähti (vrt. 

Suoninen 1993a, 58). Tästä syystä television ohjelmamateriaali toimi luultavasti lasten yhteisten 

leikkien kokemuspohjana jonkin verran vahvemmin, kuin tutkimuksessa oli mahdollista havaita.  

 
 
Televisio lasten keskusteluissa 
 
Leikin lisäksi televisio heijastui tutkimukseen osallistuneiden lasten vertaistoimintaan katsotuista 

ohjelmista keskustelemisena. Vanhempien lasten ja nuorten televisiosuhdetta koskevassa tutkimuksessa 

Kytömäki (1999, 149) on havainnut televisio-ohjelmien muodostavan lapsille yhteisesti jaetun ja useita 

lapsia kiinnostavan taustan vertaisryhmässä tapahtuvalle vuorovaikutukselle. Samalla tavalla myös 

tähän tutkimukseen osallistuneiden pienten lasten vertaistoiminnassa oli havaittavissa, että lapsille tutut 

ja lasten usein seuraamat lastenohjelmat muodostivat mielekkään aiheen kokemusten jakamiselle 

vertaisryhmässä. Onkin havaittu, että päiväkodissa, jonne lapset kerääntyvät usein eri 

kulttuuritaustoista ja laajalta alueelta, lastenohjelmat muodostavat merkittävän lasten yhteisen 

kulttuurin kulmakiven ja keskeisen vertailuteeman lasten yhteisessä arjessa (Strandell 1995b, 156).   

 
Keskeisimmän kontekstin lastenohjelmista keskustelemiselle muodostivat päiväkodin arjessa 

ruokailutilanteet, joiden aikana lapset tarkistivat, mitä ohjelmia muut lapset olivat katsoneet sekä 

vertailivat katsomiaan ohjelmia keskenään. Osa keskusteluista oli ruokailun lomassa tapahtuvia nopeita 

kokemustenvaihtoja katsotuista ohjelmista, mutta lasten kesken syntyi ohjelmista myös pidempiä 

keskusteluja. Aiemmassa tutkimuksessa Kytömäki (1999, 149) on erottanut lasten ja nuorten 

televisiokeskusteluissa kaksi ulottuvuutta: keskusteluissa kerrataan ohjelmien tapahtumia, mutta 

toisaalta niissä on yhtä paljon kyse myös ohjelmien arvioinnista. Vaikka myös tähän tutkimukseen 

osallistuneet lapset saattoivat toisinaan esittää keskusteluissa ohjelmista ja niiden tapahtumista omia 

arvioitaan (hauska, kiva), keskustelujen painopiste tuntui olevan selkeästi ohjelmien tapahtumien 
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kertaamisessa. Keskusteluissa lapset toivat lastenohjelmista esille mieleenpainuneita tapahtumia, joita 

muistelivat yhdessä täydentäen toistensa kuvausta. 

  
Tutkimusaineistossa oli havaittavissa keskusteluja vain lastenohjelmista, jotka lapset olivat kokeneet 

myönteisinä ja hauskoina. Aiempaan tutkimukseen verrattuna tuntui yllättävältä, ettei 

tutkimusaineistossa ollut havaittavissa keskusteluja, joissa lapset olisivat tuoneet keskustelunaiheeksi 

pelottaviksi tai jännittäviksi kokemiaan ohjelmia, sillä näistä ohjelmista keskustelemisen on nähty 

olevan etenkin nuorempien lasten kohdalla luonnollinen tapa käsitellä ja hallita televisiokokemuksiin 

liittyviä pelkoja (Kytömäki 1999, 50). Kyselyssä esille tulleet lasten katselutottumukset ja 

ohjelmamieltymykset sekä vanhempien asettamat katselurajoitukset voivat kuitenkin selittää sitä, 

minkä vuoksi pelottavat tai jännittävät ohjelmat eivät nousseet erityiseen asemaan tutkimukseen 

osallistuneiden lasten keskuudessa.  

 
Julkunen (1989, 62) on luonnehtinut aiemman tutkimuksen perusteella televisio-ohjelmia ihmisiä 

yhdistäväksi tekijäksi ja nähnyt niiden tarjoavan neutraaleja ja anonyymeja keskustelunaiheita, jotka 

soveltuvat hyvin nykykulttuurin henkilökohtaisia aihepiirejä vältteleviin sosiaalisiin tilanteisiin. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että keskustelut lastenohjelmista tapahtuivat suurimmaksi osaksi sosiaalisesti 

liikkumattomissa tilanteissa, erityisesti ruokailun aikana. Tämän perusteella ne tuntuivat Julkusen 

ajatusta mukaillen toimivan lapsia yhdistävänä puheenaiheena, josta oli helppo aloittaa keskustelu 

vertaisryhmässä. Myös aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että televisio-ohjelmista puhuminen on 

yleisempää päiväkodissa kuin esimerkiksi perhepäivähoidossa. Tämän on nähty johtuvan siitä, että 

suuressa lapsijoukossa televisio-ohjelmien lapsia yhdistävällä perinteellä on enemmän merkitystä. 

(Suoninen 1993b, 44-45.) 

 
Vaikka edellä esitetty Julkusen näkemys tuntuu valottavan joiltain osin televisiokeskustelujen 

merkitystä lasten vertaistoiminnassa, hänen ajatuksensa televisio-ohjelmista neutraalina puheenaiheena 

ei tunnu soveltuvan täysin selittämään tutkimukseen osallistuneiden lasten televisiokeskusteluissa 

selkeästi havaittavissa ollutta innostuneisuutta ja hauskuutta. Tältä osin lasten televisiokeskusteluja 

kuvaakin paremmin käsite ”kuvamedioiden käytön juhla”, jota Kytömäki (1999, 140) on käyttänyt 

pyrkiessään tuomaan esille varhaisnuorten televisiokeskusteluihin liittyvää merkityksellisyyttä. 

Kytömäen mukaan fiktiivisiin tarinoihin liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus on selvä osoitus siitä, miten 

ohjelmien saavuttamaa vastakaikua on mahdotonta ymmärtää pelkästään ohjelmista itsestään 

lähtemällä. Todella merkityksellisiksi ohjelmat muodostuvat vasta osana sosiaalisia kontakteja. (Mt. 

159.) Vaikka tämän tutkimuksen perusteella ei voida varmaksi todeta, että tutkimukseen 
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osallistuneiden lasten innostus lastenohjelmien katsomiseen olisi johtunut nimenomaan 

mahdollisuudesta osallistua ohjelmista käytäviin keskusteluihin, tutkimusaineistossa oli havaittavissa, 

että vertaisryhmässä tapahtuvan keskustelun kautta lapset tuntuivat elävän ohjelmien tapahtumat 

uudelleen, jolloin kunkin henkilökohtaisesta katselukokemuksesta muodostui lasten yhteinen. Tällä 

tavalla ohjelmat tuntuivat saavan lisäarvoa ja merkityksellistyvän lasten vertaistoiminnassa niiden 

päästessä keskustelun ja vertailun arvoiseksi tarinaksi (ks. Kytömäki 1999, 159).  

 
Tutkimusaineiston perusteella keskusteluihin lastenohjelmista oli mahdollisuus osallistua vain 

sellaisilla lapsilla, joille kyseiset ohjelmat olivat tuttuja. Lastenohjelmia ja niiden hahmoja koskeva 

tietämys tuntui näin muodostuvan keskustelutilanteissa lapsille heidän sosiaalista pätevyyttään 

vahvistavaksi resurssiksi. Keskusteluja lastenohjelmista oli kuitenkin havaittavissa lasten toiminnassa 

määrällisesti melko vähän. Sekä ruokapöydässä että muissa arjen tilanteissa, lasten keskustelut koskivat 

suurimmaksi osaksi pieniä arkisia asioita, toteutettuja ja aiottuja tekemisiä sekä päiväkodin välitöntä 

ympäristöä. Päiväkodissa koettu yhteinen arki tuntui tarjoavan televisio-ohjelmia vahvemmin lapsille 

yhteistä kokemuspohjaa, jota kaikki lapset saattoivat käyttää hyväkseen osallistuessaan 

vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa.  

 
 
Televisio-ohjelmien oheistuotteet lasten vertaistoiminnassa 
 
Sen lisäksi, että televisio-ohjelmien hahmot ja toimintamallit olivat havaittavissa lasten leikin 

kokemusmateriaalina ja lapset keskustelivat katsomistaan ohjelmista, television heijastuminen lasten 

vertaistoimintaan oli tutkimuksen perusteella havaittavissa myös lastenohjelmiin liittyvien 

oheistuotteiden kautta. Kupiainen (2002a, 72) on nähnyt, että televisio-ohjelmiin liittyvät oheistuotteet 

ja hahmot ovat osa lasten mediaympäristöä ja konkreettinen esimerkki median, kaupallisuuden ja lasten 

yhteen kietoutumisesta. Ohjelmiin liittyvien oheistuotteiden välityksellä television sisältöjen kautta 

todentuva kaupallistunut kulttuuri siirtyy näkyvästi lasten jokapäiväiseen elämään (Koivusalo-

Kuusivaara 2007, 235). Tutkimusaineiston perusteella kaupallisten lastenohjelmien oheistuotteet 

näyttäytyivät vertaistoiminnassa lastenkulttuurin ilmiönä, jota kohtaan lapset osoittivat selkeää 

mielenkiintoa. Oheistuotteiden tuominen päiväkotiin vaikutti useimmissa tapauksissa antavan 

mahdollisuuden esitellä toisille lapsille esine, joka liittyi lasten keskuudessa laajalti tunnettuun ja 

mielenkiintoiseksi koettuun mediailmiöön. Tuotteiden avulla lasten oli mahdollista saavuttaa huomiota 

ja arvostusta vertaisryhmän keskuudessa. Lastenohjelmien tavoin myös lastenohjelmien oheistuotteet 
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tuntuivat muodostavan lasten keskuudessa yhteisesti jaetun ja useimpia lapsia kiinnostavan 

vertailukohteen. 

 
Grossberg (1995, 43-45) on valottanut lasten ja nuorten sitoutumista tiettyyn alakulttuuriin tai 

mediamaisemaan ja havainnut, ettei televisio-ohjelman merkitys aina piile niinkään itse ohjelmassa 

kuin siinä, missä ja miten sitä käytetään. Grossbergin ajatusta mukaillen kaupalliset lastenohjelmien 

oheistuotteet näyttäytyivät tutkimukseen osallistuneiden lasten sosiaalista vuorovaikutusta tukevana 

resurssina, jonka kautta lastenohjelmat saivat merkityksen lasten vertaistoiminnassa. Tunnettuihin 

lastenohjelmiin liittyvien oheistuotteiden esitteleminen ja vertaileminen sekä oheistuotteista 

keskusteleminen tuntuivat luovan lasten välille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja siten parantavan 

tilanteellisesti lasten sosiaalista pätevyyttä. Tutkimusaineiston perusteella oheistuotteista 

keskustelemisen ehtona tuntui toimivan niiden omistaminen, mistä johtuen kaikilla lapsilla ei 

välttämättä ollut samanlaisia mahdollisuuksia osallistua keskusteluihin. Tutkimusaineiston perusteella 

keskusteluja oheistuotteista esiintyi kuitenkin määrällisesti vähän, minkä vuoksi oheistuotteiden 

omistaminen ja niitä koskeva tietämys ei vaikuttanut erityisen merkittävältä tekijältä lasten sosiaalisten 

asemien määräytymisessä. 

 
Oheistuotteiden esittelemisen ja vertailemisen lisäksi lapset käyttivät päiväkotiin tuomiaan 

oheistuotteita jonkin verran yhteisissä leikeissään. Suhteessa leikkiin ja leikkikulttuuriin kaupallisten 

oheistuotteiden on nähty edustavan ”täsmäleluja”, jotka ovat selvästi tunnistettavissa ja ehdottavat, että 

esimerkiksi Prätkähiirellä leikittäisiin Prätkähiirtä (Kalliala 1999, 157). Tutkimusaineistossa oli 

kuitenkin nähtävissä, että lasten tilanteenmäärittelyjen ja leikkineuvottelujen tuloksena oheistuotteet 

saivat lasten leikeissä tilannekohtaisesti uusia merkityksiä. Koska yhteisen leikin syntyminen edellyttää 

leikin illuusion jakamista, toiminnan luonne ja leikkitoverit määrittelivät luultavasti tilanteissa 

voimakkaasti oheistuotteiden käyttöä. Tämä voi selittää sitä, minkä vuoksi lasten leikeissä ei ollut 

havaittavissa lähes lainkaan hahmoja tai toimintamalleja ohjelmista, joihin tuotteet perustuivat. 

Toisaalta oheistuotteiden omistaminen ei ollut tutkimukseen osallistuneilla lapsilla välttämättä kovin 

vahvasti sidoksissa kyseisten ohjelmien katselemiseen. Tähän viittaisi se, että kaupallisia 

lastenohjelmia ilmeni kyselyn ja päiväkirjaseurannan perusteella hyvin vähän lasten lempiohjelmina, 

eikä näitä ohjelmia ilmennyt juuri lainkaan lasten keskusteluissa. 

    
Lönnqvist (1992, 15-16) on tarkastellut aikuisten tuottamia valmiita leluja vastakohtana hetkellisesti 

leikissä käytettäville, vaihtelevia merkityksiä saaville leikin välineille. Hänen mukaansa leikin välineet 

voidaan ajatella lasten oman kulttuurin esineellisenä ilmenemismuotona, joka on yhteydessä lasten 
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kulttuurin omimpaan kerrostumaan, kun taas lelut kertovat ensisijaisesti lasten asemasta yhteiskunnassa 

aikuisten määrittelemänä (Mt. 81). Lönnqvistin näkemyksen mukaan kaupallisten lastenohjelmien 

oheistuotteet heijastavat ensisijaisesti lasten asemaa kuluttajana ja vasta toissijaisesti leikkijänä 

(Kalliala 1999, 57). Tämän tutkimuksen perusteella kaupalliset lastenohjelmien oheistuotteet 

näyttäytyivät kuitenkin ohjelmien tavoin lasten vertaistoiminnassa raaka-aineena, joka muuttui lasten 

omaksi oheistuotteiden käyttämisen, soveltamisen ja muokkaamisen kautta leikissä. Oheistuotteet 

toimivat näin lasten vertaistoiminnassa leikin välineinä, jotka olivat muutettavissa minkä tahansa muun 

esineen, asian tai kokemusmateriaalin tavoin osaksi lasten leikkikulttuuria heidän itsensä määrittelemän 

käytön kautta (vrt. Kalliala 1999, 58). Oheistuotteita arvosteltaessa tulisikin tuotteiden kaupallisuuden 

sijasta kiinnittää enemmän huomiota siihen, millaisen merkityksen ne saavat lasten elämässä ja 

yhteisessä arjessa.  

 
 
Televisio lasten vertaistoiminnan toimintaresurssina 
 
Tutkimustulosten perusteella television heijastumisessa lasten vertaistoimintaan korostui pitkälti lasten 

sosiaalisen osallistumisen ja osallisuuden näkökulma tarkasteltaessa sitä, millä tavalla lapset käyttivät 

televisiota vertaistoimintansa välineenä. Sosiaalinen osallistuminen vertaisryhmän toimintaan tarjoaa 

päiväkodissa mahdollisuuksia muun muassa ystävien ja suosion hankkimiselle, kumppanuuden ja 

keskinäisen luottamuksen rakentamiselle sekä sosiaalisen tilan puolustamiselle (Lehtinen 2001, 79). 

Lehtinen (2001, 43) on nähnyt sosiaalisen osallistumisen edellyttävän lapsilta toimintaresursseja, joiden 

avulla lapset rakentavat toimijoina omaa sekä toisten lasten tilanteellista asemaa erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Nämä resurssit ovat lapsilla itsellään olevia, heidän käyttöönsä annettuja tai 

tilanteessa käyttöön otettavia voimavaroja, joita lapset voivat hyödyntää osallistuessaan sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen (Mt. 106). Tutkimustulosten valossa televisio näyttäytyi lasten vertaistoiminnassa 

toimintaresurssina, jota lapsilla oli mahdollisuus käyttää tilanteissa hyväkseen osallistuessaan 

vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa. Lasten vertaistoiminnan toimintaresurssina televisio sekä 

siihen liittyvät ilmiöt muodostivat lapsille yhteistä kokemuspohjaa, joka tarjosi materiaalia leikkeihin ja 

spontaaniin hauskuuteen sekä kokemusten jakamiseen ja vertailemiseen. Tutkimuksen perusteella 

etenkin lastenohjelmat ja niihin liittyvät oheistuotteet osoittautuivat lastenkulttuurin elementeiksi, jotka 

vuorovaikutuksessa ilmetessään tuntuivat lisäävän lasten vertaistoiminnassa tunnetta yhteisestä 

kokemusmaailmasta ja yhdistävän lapsia. 
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Tutkimustulosten perusteella televisio sekä siihen kytkeytyvät ilmiöt tarjosivat lasten vertaistoimintaa 

tukevana resurssina tilanteissa mahdollisuuden sosiaalisen kompetenssin parantamiseen auttaen lapsia 

pääsemään suotuisaan vuorovaikutukseen vertaisryhmän kanssa (vrt. Koivusalo-Kuusivaara 2007, 

251). Television muodostama yhteinen kokemuspohja ei kuitenkaan näyttäytynyt tutkimuksen valossa 

erityisen hallitsevana tekijänä lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisten asemien 

määräytymisessä, sillä television heijastuminen lasten vertaistoimintaan oli havaittavissa vain pienessä 

osassa lasten leikeistä ja keskusteluista. Toimintaresurssien käyttöä määrittävät aina vahvasti 

kontekstuaaliset tekijät, mistä johtuen esimerkiksi päiväkodin fyysisellä ja toiminnallisella ympäristöllä 

sekä vuorovaikutuskumppaneilla oli luultavasti merkittävä vaikutus siihen, millä tavalla ja missä 

määrin tutkimukseen osallistuneet lapset käyttivät televisiota ja siihen liittyviä ilmiöitä sosiaalista 

vuorovaikutustaan tukevana resurssina. Erilaisessa ympäristössä ja toisessa lapsiryhmässä käsitys 

television heijastumisesta lasten vertaistoimintaan olisi ehkä tästä syystä muodostunut toisenlaiseksi. 

 
Aikuisella ei ole välttämättä kykyä havaita kaikkia lasten mediakulttuuriin kuuluvia ilmiöitä tai niiden 

ilmenemistä lasten vuorovaikutuksessa, minkä vuoksi tutkimuksessa rakentunut kuva television 

heijastumisesta tutkimukseen osallistuneiden lasten vertaistoimintaan jäi luultavasti jossain määrin 

todellista suppeammaksi (vrt. Kupiainen 2007, 17). Tutkimuksessa kävi ilmi, että television kautta 

omaksutut hahmot ja toimintamallit sekoittuvat etenkin leikin kokemusmateriaalina usein lasten 

välittömiin arjen kokemuksiin, mistä johtuen niitä saattaa olla vaikea havaita lasten toiminnassa. Tästä 

johtuen lasten ja television suhteen etnografinen tarkastelu tuntuu edellyttävän jatkossa 

tiedonhankinnan menetelmien kehittelemistä ja parantamista. Havainnoinnin ja kyselyn lisäksi 

tutkimuksessa voitaisiin hyödyntää lasten haastattelua, jolloin lasten vertaistoiminnasta tehtyihin 

havaintoihin ja taustatietoon television roolista lasten arjessa yhdistyisivät paremmin lasten näkemykset 

siitä, miten televisio on läsnä heidän vertaistoiminnassaan. Tällä tavalla olisi mahdollista saada 

syvällisempi käsitys siitä, miten suurta osaa televisio näyttelee pienten lasten arjessa sekä heidän 

sosiaalisen vuorovaikutuksensa resurssina. 

 
Nykyisin televisiota voidaan pitää lapsille eräänlaisena pienoismaailmana, joka tarjoaa arkikokemusten 

rinnalla käsityksiä muun muassa lapsuudesta ja aikuisuudesta sekä opettaa lapsille esimerkiksi 

vuorovaikutuksessa tarvittavia sosiaalisia taitoja (Suoninen 1993a, 83, 86). Koska median välittämä 

tieto ja merkitykset sulautuvat osaksi lasten kokemusmaailmaa, mikään tutkimus pystyy tuskin 

tyhjentävästi tarkastelemaan sitä, miten media heijastuu lasten arkeen. Tästä huolimatta tutkimuksen 

keinoin on tärkeää pyrkiä lähemmäksi lasten kokemusmaailmaa sekä herkistyä kuulemaan lasten 
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ajatuksia ja kokemuksia heidän mediasuhteestaan. Tutkimuksessani olen pyrkinyt tähän kuvaamalla ja 

tuomalla esille lasten yhteistä arkea sekä toiminnan sisältöjen rikkautta nykypäivän medioituneessa 

maailmassa.  

 
 
7.2 Tutkimustulosten pohdintaa varhaiskasvatuksen ja mediakasvatuksen näkökulmista 
 
 
Televisiota on perinteisesti syytetty muun muassa lapsuuden rappeuttamisesta ja turmelemisesta. 

Tällaiset näkökulmat lasten ja television suhteesta ovat kuitenkin kiinnittäneet huomiota vain siihen, 

mitä televisio tekee lapsille sen sijaan, että olisi kiinnitetty huomiota siihen, mitä lapset tekevät 

televisiolla. (Okkonen 2007, 69.) Nostamalla tarkastelussa keskiöön lasten aktiivisen toimijuuden, 

tutkimukseni on tuonut uutta näkökulmaa käsityksiin lasten ja television suhteesta. Tutkimuksen 

perusteella televisio näyttäytyi pienten lasten vertaistoiminnan toimintaresurssina, joka tarjosi jaettua 

kokemuspohjaa yhteisiin leikkeihin ja spontaaniin hauskuuteen sekä yhteistä taustaa kokemusten 

jakamiselle ja vertailemiselle. Tutkimuksen tulokset kyseenalaistavat pitkälti vallinneita yksioikoisia 

käsityksiä television vaikutuksista lapsiin sekä tuovat esille mediaan liittyviä mahdollisuuksia, joita 

myös aikuiset voivat hyödyntää lasten kasvatuksessa.   

 
Mediakasvatuksen toteuttamisessa on korostettu pienten lasten kohdalla lapsilähtöisyyttä, jossa 

toiminnan lähtökohtana on lapsi ja hänen mediaympäristönsä (Pentikäinen, Ruhala & Niinistö 2007, 

100). Tutkimusta television heijastumisesta lasten vertaistoimintaan voidaan pitää mediakasvatuksen 

kannalta erityisen hyödyllisenä, sillä sen avulla on mahdollista saada tietoa lasten mediasuhteesta. 

Lasten vertaistoiminnan havainnoiminen ja heidän ajatuksilleen herkistyminen mahdollistaa ainakin 

osittaisen pääsyn lasten kokemusmaailmaan ja valottaa käsitystä siitä, millä tavalla media on läsnä 

lasten yhteisessä arjessa sekä millaisia merkityksiä lapset antavat sille toiminnassaan. Tätä ymmärrystä 

hyödyntämällä kasvattajien on mahdollista löytää mediakasvatukseen lapsia koskettavat ja kiinnostavat 

lähtökohdat, jolloin mediakasvatus ei jää muusta toiminnasta irralliseksi, vaan kiinnittyy 

kokonaisvaltaisesti lasten kokemusmaailmaan. 

 
Tutkimuksen perusteella etenkin lastenohjelmat sekä niihin liittyvät oheistuotteet osoittautuivat lapsille 

merkityksellisiksi lastenkulttuurin tuotteiksi, jotka lapsia yhdistävänä kokemuspohjana rikastuttivat 

heidän yhteistä toimintaansa. Mediakasvatuksen näkökulmasta tällaisia lapsille tuttuja ja mieluisia 

mediakulttuurin ilmiöitä voidaan hyödyntää lapsille mielekkään oppimisympäristön rakentamisessa 

(Kupiainen 2002a, 75). Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti lapsille suunnatut 
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mediasisällöt luovat lasten maailmaan virtuaalisia todellisuuksia, jotka useimmiten jäävät aikuisille 

suurilta osin tuntemattomaksi (Lahikainen 2005, 412). Lasten vertaistoiminnassa pinnalla olevien 

median ilmiöiden hyödyntäminen mediakasvatuksen toteuttamisessa antaa lapsille mahdollisuuden 

jakaa mediakokemuksensa aikuisten kanssa ja tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuden tutustua lasten 

mediamaailmaan.    

 
Tutkimuksen perusteella lapset näyttäytyivät aktiivisina mediakulttuurin toimijoina, jotka muokkasivat 

aktiivisesti median sisältöjä omaan kulttuuriinsa ja tarkoitusperiinsä sopiviksi sekä käyttivät mediaa 

resurssina sosiaalisessa vuorovaikutuksessaan. Tämän ajatuksen ei pidä kuitenkaan sulkea pois 

mediaan liittyviä suojelullisia näkökulmia. Taustakyselyn perusteella tutkimukseen osallistuneiden 

lasten television katselu oli melko vahvasti vanhempien kontrolloimaa ja vanhemmat tuntuivat pitävän 

huolta siitä, että lapset katselivat televisiosta omalle ikä- ja kehitystasolleen soveltuvia ohjelmia. 

Oletettavasti tällä vanhempien ohjauksella ja tuella lasten mediavalinnoille oli lasten omien 

ohjelmamieltymysten ohella merkittävä osuus siinä, ettei heidän vertaistoiminnassaan ollut 

havaittavissa televisio-ohjelmiin liittyen pelkoja tai lapsille sopimattomia ohjelmasisältöjä. Myös lasten 

ohjelmamieltymysten laajentuessa kasvattajien tulisi ehdottomasti taata, että median välityksellä koetut 

tunne-elämykset pysyvät lasten kannalta turvallisina ja lapsilla on myös mahdollisuus keskustella 

mediasisällöistä sekä niistä tekemistään tulkinnoista (Okkonen 2007, 76). Aiemmassa tutkimuksessa on 

todettu, että yhdessä katseleminen ja ohjelmista keskusteleminen antavat kasvattajalle hyvän 

mahdollisuuden täydentää ja muokata lasten television välityksellä vastaanottamaa informaatiota (Van 

Evra 2004, 133). Rajoittamalla ja seuraamalla lasten mediankäyttöä sekä osallistumalla lasten 

mediakokemuksiin kasvattajat voivat vaikuttaa siihen, ettei lasten televisiosuhde muodostu myöskään 

myöhemmällä iällä lasten kehitystä tai sosiaalisia suhteita uhkaavaksi.   

 
Tutkimuksessa oli tarkoitus kuvata television heijastumista lasten vertaistoimintaan kokonaisvaltaisesti 

ja monipuolisesti yhden lapsiryhmän osalta, minkä vuoksi tarkastelussa ei kiinnitetty huomiota ilmiön 

suhteen yksittäisten lasten toiminnassa esiintyviin eroihin. Kuitenkin tutkimusaineistossa oli 

havaittavissa, että joidenkin lasten toimintaan televisio heijastui selvästi vahvemmin kuin toisten. 

Hyödyllinen jatkotutkimusajatus mediakasvatuksen näkökulmasta voisi olla television heijastumisen 

tarkasteleminen yksittäisten lasten toiminnassa suhteuttamalla tätä kyselyn avulla rakentuneeseen 

ymmärrykseen television asemasta kyseisen lapsen ja hänen perheensä arjessa. Tällainen tutkimus 

auttaisi ainakin osittain selventämään sitä, millä tavalla muun muassa television katseluun käytetty aika 

sekä katselutottumukset ja -rajoitukset vaikuttavat siihen, millaiseksi lapsen ja television suhde 
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muodostuu. Tutkimukseen osallistuneessa lapsiryhmässä oli useita maahanmuuttajalapsia, joiden 

kulttuuritaustaa ei otettu tutkimuksessa huomioon. Kuitenkin jatkossa voisi olla hyödyllistä selvittää 

myös, onko eri kulttuuritaustoista tulevien lasten mediaympäristöissä ja mediasuhteessa havaittavissa 

eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia sekä millaisia nämä erot ja samankaltaisuudet ovat. 

Monikulttuurisessa nyky-yhteiskunnassa tällainen tieto lisäisi mahdollisuuksia toteuttaa 

mediakasvatusta entistä lapsilähtöisemmin lasten erilaiset taustat huomioiden. 

 
Tutkimuksessa olen keskittynyt tarkastelemaan sitä, millä tavalla televisio heijastui lasten keskinäiseen 

toimintaan tilanteissa, joissa lapset toimivat pääasiassa ilman aikuisten väliintuloa tai ohjausta. Kentällä 

ollessani havaitsin kuitenkin, että median ilmiöt heijastuivat päiväkodin arjessa myös lasten ja aikuisten 

väliseen vuorovaikutukseen. Tällöin oli selkeästi nähtävissä, että median rooli lasten ja aikuisten 

vuorovaikutuksessa oli erilainen kuin lasten vertaistoiminnassa, sillä siihen tuntui yhdistyvän aikuisten 

puolelta usein muun muassa kasvatukselliset tavoitteet. Jatkossa olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä 

kuvata ja selvittää tarkemmin, millainen rooli medialla on lasten ja aikuisten yhteisessä toiminnassa 

sekä millä tavalla aikuiset suhtautuvat lasten mediakokemuksiin, esimerkiksi lasten kertomuksiin 

heidän katsomistaan ohjelmista. Koska arkiset keskustelut ja lapsilähtöiset keskustelunavaukset sekä 

lasten jokapäiväiset mediakokemukset tarjoavat hedelmällisen lähtökohdan mediakasvatuksen 

toteuttamiselle, ymmärrys median roolista lasten ja aikuisten arkisessa vuorovaikutuksessa voisi toimia 

pohjana mediakasvatuksen käytäntöjen ja työtapojen edelleen kehittämiselle. 

 
 
7.3 Tutkimuksen luotettavuuden pohdintaa 
 
  
Tutkimuksen toteuttamiseen liittyy olennaisesti tutkimuksen arviointi, joka voidaan laadullisessa 

tutkimuksessa kiteyttää kysymykseksi toteutetun tutkimuksen luotettavuudesta (Eskola & Suoranta 

1998, 211). Metodikirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuuteen on liitetty yleensä validiteetin ja 

reliabiliteetin käsitteet, joiden kautta on pyritty arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa näiden käsitteiden käyttöä on kuitenkin kritisoitu, sillä ne 

perustuvat oletukseen yhdestä konkreettisesta todellisuudesta ja objektiivisesta tiedosta, jota 

tutkimuksella tavoitellaan. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 133.) Etnografisessa tutkimuksessa tähdätään 

objektiivisuuden sijasta sosiaalisen todellisuuden syvempään ymmärtämiseen. Tällöin tutkimuksessa 

saavutettu tieto on tiiviisti sidottua siihen sosiaaliseen todellisuuteen ja kulttuuriseen kontekstiin, jossa 

tutkimus on toteutettu. Etnografinen tutkimus on aina subjektiivista, ainutkertaista, dynaamista ja 

prosessiluonteista, minkä vuoksi sen luotettavuuden arvioinnin voidaan katsoa olevan jossain määrin 
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ongelmallista (Syrjäläinen 1994, 100). Kuitenkin myös etnografisen tutkimuksen kohdalla on tärkeää 

arvioida tutkimuksen luotettavuutta.   

 
Olennainen osa tutkimuksen luotettavuuden pohdintaa on tutkimuksen metodologisten ratkaisujen 

arviointi, jossa tulee tarkastella valittujen menetelmien soveltuvuutta tutkimuksen päämääriin (Tuomi 

& Sarajärvi 2003, 135). Tutkimuksen lähtökohtien ja tutkimustehtävän kautta tutkimukseni kytkeytyi 

osaksi uutta lapsuustutkimusta, jonka puitteissa ollaan kiinnostuneita ymmärtämään lapsuutta ja lasten 

kulttuurista todellisuutta heidän omasta kokemusmaailmastaan tarkasteltuna. Etnografinen 

tapaustutkimus soveltui tutkimuksen tarkoitukseen hyvin, sillä muihin tutkimusotteisiin verrattuna se 

mahdollisti parhaiten pääsyn lähelle lasten kokemusmaailmaa sekä tutkittavan ilmiön monipuolisen, 

yksityiskohtaisen ja tarkan kuvaamisen. Etnografisen tutkimusotteen voidaan katsoa lisänneen 

tutkimuksen luotettavuutta, sillä sen avulla tietoa oli mahdollista kerätä tutkimukseen osallistuneiden 

lasten omassa arkiympäristössä. Näin ilmiötä oli mahdollista kuvata ja ymmärtää osana sitä sosiaalista 

ja kulttuurista todellisuutta, jossa se ilmeni. 

 
Suoritin tutkimusaineiston keräämisen osallistuvalla havainnoinnilla, jonka avulla oli mahdollista 

hankkia monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta lasten itsensä 

tuottamana. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta havainnoinnin haittapuolena on kuitenkin 

nähty se, että havainnointi on subjektiivista, jolloin tutkija vaikuttaa suoraan ilmiöstä saatavaan tietoon. 

Tutkijan läsnäolo saattaa muuttaa tilanteessa toiminnan luonnetta tai tutkijalla ei välttämättä ole 

edellytyksiä havaita tilanteessa kaikkea tutkittavan ilmiön kannalta olennaista. (Eskola & Suoranta 

1998, 103.) Parantaakseni tutkimuksen luotettavuutta pyrin kartuttamaan kompetenssiani tutkittavan 

ilmiön luotettavaan havaitsemiseen tutustumalla tutkimusprosessin aikana aktiivisesti television 

lastenohjelmatarjontaan. Havainnoinnin luotettavuutta pyrin parantamaan lisäksi kohtuullisen pitkällä 

havainnointijaksolla, käyttämällä havaintojen dokumentoinnissa apuna nauhuria sekä pohtimalla ja 

reflektoimalla koko havainnointijakson ajan tutkimuspäiväkirjassa tutkijan roolini vaikutuksia lasten 

toimintaan. Myös tutkimuksen suorittaminen jatkuvan havainnoinnin periaatteella palveli tutkimuksen 

luotettavuuden parantamista, sillä tällöin ennakkokäsitykseni tutkittavasta ilmiöstä tai sen 

ilmenemisestä eivät päässeet liiaksi ohjaamaan havainnoinnin kohdistamista. Havainnointimateriaalin 

lisäksi tutkimukseni aineistona toimi lasten vanhemmille suunnattu kysely, jonka avulla hankin 

taustatietoa television roolista lasten arjessa. Monimenetelmällisen tutkimusotteen eli triangulaation 

käytön voi katsoa parantavan tutkimuksen luotettavuutta, sillä eri lähteistä hankitut tiedot täydentävät 

tutkimuksessa toisiaan ja syventävät näin tutkittavasta ilmiöstä rakentunutta käsitystä (Munter & Siren-
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Tiusanen 1999, 185). Tutkimuksessani kysely tuntui osittain vahventavan ja selittävän tutkittavasta 

ilmiöstä muodostunutta käsitystä ja sen voidaan näin ajatella parantaneen jonkin verran 

tutkimustulosten luotettavuutta. 

 
Tutkimuksessani olen yrittänyt huomioida mahdollisimman vahvasti lasten näkökulman heidän 

kokemusmaailmaansa ja kulttuuriseen todellisuuteensa. Etnografisen tutkimusotteen lisäksi olen 

pyrkinyt tähän pohtimalla ja tuomalla esille tutkimuksen taustalla vaikuttaneita lapsia ja lapsuutta 

koskevia käsityksiä. Eskolan ja Suorannan (1998, 17-18) mukaan tutkimukseen liittyvien arvojen ja 

asenteiden tiedostaminen ja julkituominen häivyttää tutkijan subjektiivisuutta parantaen näin 

tutkimuksen luotettavuutta. Myös suorat lainaukset ovat toimineet tutkimuksessani keinona tutkijan 

äänen häivyttämiseen ja auttaneet nostamaan lasten kokemukset tutkimuksen keskiöön. Tutkijan kyky 

asettua lasten asemaan ja nähdä maailmaa lasten silmin on kuitenkin rajallinen, minkä vuoksi 

tutkimusaineistosta muodostamani käsitykset ja tulkinnat ovat asettuneet tutkimuksessa väistämättä 

jossain määrin lasten näkemysten tielle (vrt. Korhonen 2008, 96). Tutkimuksessa kävi ilmi, että myös 

havainnointiin sisältyi rajoituksia, jotka jossain määrin estivät lasten näkökulman huomioimista. Koska 

lasten ja television suhdetta on aiemmin tarkasteltu lähinnä haastattelujen kautta, havainnointi toimi 

ilmiön kuvaamisessa menetelmällisenä kokeiluna, jonka vahvuudet ja rajoitukset ilmiön ymmärtämisen 

sekä tutkimuksen luotettavuuden kannalta paljastuivat vasta tutkimusprosessin edetessä. 

 
Tutkimuksessa käytin aineiston analysoimiseen laadullista sisällönanalyysia, jonka avulla pyrin 

muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvauksen. Mäkelä 

(1990, 53) on nähnyt, että analyysin eteneminen sekä tulkintasäännöt tulisi esittää tutkimusraportissa 

mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti tutkimuksen toistettavuuden mahdollistamiseksi. 

Analyysiprosessia sekä aineiston luokittelua ohjanneet periaatteet olenkin kuvannut tutkimusraportissa 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta tutkimuksen lukijalla olisi mahdollisuus seurata 

analyysiprosessin etenemistä. Etnografisen tutkimuksen erityispiirre on kuitenkin tutkijan 

subjektiivisuus, minkä seurauksena analyysi sekä analyysin pohjalta rakentuvat tulkinnat muodostuvat 

enemmän tai vähemmän tutkijan henkilökohtaisten valintojen, käsitysten ja pohdintojen varassa 

asettaen ajatukset tutkimuksen toistettavuudesta ja yleistettävyydestä ongelmalliseksi (Eskola & 

Suoranta 1998, 217). Etnografisen tapaustutkimuksen päämääränä on pyrkiä kuvaamaan ja 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä suhteessa ainutkertaiseen ja ainutlaatuiseen tutkimuskohteeseensa. 

Tutkimuksessa nousevat näin keskiöön tutkittavien kulttuurisen ja sosiaalisen todellisuuden 

erityispiirteet, joita ei Gillhamin (2000, 1, 6) mukaan ole tarkoituskaan yleistää koskemaan muita 
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tapauksia. Syrjäläinen (1994, 100) onkin ehdottanut, että laadullisen tutkimuksen kohdalla 

kiinnitettäisiin yleistettävyyden ja toistettavuuden sijaan huomiota tutkimuksen uskottavuuteen. 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt rakentamaan tutkittavasta ilmiöstä uskottavan ja syväluotaavan 

kuvauksen perustelevien esimerkkien avulla sekä yhdistämällä empiiristä aineistoa aikaisempiin 

tutkimuksiin ja laajempiin teoreettisiin yhteyksiin. 

 
Tutkimuksen uskottavuutta olen pyrkinyt parantamaan systemaattisesti koko tutkimusprosessin ajan 

tuottamalla tutkittavan ilmiön tarkastelemiseen ja ymmärtämiseen yhtenäisen näkökulman, jota 

tutkimuksen tavoitteet ja lähtökohdat, valitut tutkimusmenetelmät, aineiston analyysi, tulosten tulkinta 

sekä ilmiön teoreettinen käsitteellistäminen tukevat. Tutkimusraportissa olen kuvannut kaikki 

tutkimuksen toteuttamisen vaiheet mahdollisimman tarkasti ja todenmukaisesti, minkä on katsottu 

luovan perustan tutkimuksen luotettavuudelle (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 216-218). 

Koska etnografisessa tutkimuksessa ilmiön ymmärtäminen on kontekstisidonnaista, olen pyrkinyt 

tuottamaan tutkimustapauksesta raportissa mahdollisimman selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan, jotta 

lukijalla olisi mahdollisuus ymmärtää tutkimuskohdetta sekä suhteuttaa tutkimuksen tuloksia 

tutkimuskontekstiin. Tutkimusraporttiin olen sisällyttänyt tutkimusaineistosta lukuisia esimerkkejä, 

jotka osoittavat, mihin aineistosta tehdyt päätelmät ja tulkinnat perustuvat. Samalla esimerkit tarjoavat 

lukijalle mahdollisuuden muodostaa ilmiöstä omia tulkintojaan ja arvioida tutkimuksen luotettavuutta 

(Eskola & Suoranta 1998, 217-218).   

 
Tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä puhutaan tutkimuksen relevanssista, jolla viitataan siihen, että 

tutkimuksella olisi oltava jotain yleistä sekä ennen kaikkea käytännöllistä merkitystä (Eskola ja 

Suoranta 1998, 220). Tutkimuksessani olen keskittynyt lasten vertaisvuorovaikutuksen ja toimijuuden 

tarkasteluun, minkä voi jo itsessään katsoa olevan monella tavalla yhteiskunnallisesti ja 

kasvatuksellisesti perusteltua. Lasten parissa tehtävä tutkimus auttaa tekemään lapsuutta ja 

päiväkotielämän monimuotoisuutta näkyväksi sekä mahdollistaa lasten oman äänen kuulluksi 

tulemisen niin arkielämässä kuin laajemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa (Korhonen 2008, 96; 

Lehtinen 2001, 210). Mediakasvatuksen näkökulmasta etnografinen tapaustutkimus tarjoaa uuden 

näkökulman lasten ja median suhteen tarkasteluun ja voi parhaimmillaan avata aikuisten silmät 

näkemään median monimuotoiset merkitykset ja mahdollisuudet lasten yhteisessä arjessa. Olen 

pyrkinyt siihen, että niin lasten vanhemmat kuin ammattikasvattajatkin voisivat hyödyntää tutkimuksen 

kautta rakentunutta ymmärrystä television heijastumisesta lasten vertaistoimintaan myös käytännön 

kasvatustyössä. Tutkimusraportissa olen tarjonnut tähän toimenpide-ehdotuksia ja pohdintoja.  
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7.4 Tutkimuksen eettisten näkökulmien tarkastelua 
 
 
Tutkimuksen tekemistä koskevat aina myös tutkimuseettiset kysymykset, joissa kvalitatiivisessa, 

ihmisläheisessä tutkimuksessa on kysymys erityisesti tutkittavien kunnioittamisesta, arvokkaasta 

kohtelusta ja intimiteetistä. Tutkimusta tehtäessä eettiset kysymykset koskettavat koko 

tutkimusprosessia ongelman asettelusta, tutkimuksen metodologisista valinnoista ja havaintojen 

tulkinnasta aina tulosten julkaisemiseen sekä julkaisun kieliasuun saakka. Kun tutkimuksen 

kohderyhmänä ovat lapset, asettuvat tutkimuksessa eettisyyden kannalta ajankohtaisiksi 

erityiskysymykset tutkimuksen ongelmanasettelusta, tutkimusmetodiikasta sekä havaintojen 

tulkinnasta. (Ruoppila 1999, 26-28.) 

 
Ruoppila (1999, 29) on painottanut, että lapsiin kohdistuvissa tutkimuksissa lasten hyvinvointi tulee 

olla etusijalla ja lapsia on suojeltava tutkimuksen toteuttamisen ajan kaikilta ajateltavissa olevilta 

haitoilta, joita tutkimuksesta on mahdollista seurata. Tutkimuksessani olen pyrkinyt huomioimaan 

lapsitutkimuksen eettisten periaatteiden noudattamisen koko tutkimusprosessin ajan. Eettisyyden 

kunnioittaminen ulottui jo tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten asetteluun, sillä tutkimuksessa 

tarkastelun kohteena oleva ilmiö oli luonteeltaan sellainen, ettei se asettanut lapsia alttiiksi vaikeiden 

tai eettisesti arveluttavien aiheiden pohdinnalle. Tutkimuksen toteuttamista varten hankin 

tutkimusluvan kaupungilta sekä jokaisen tutkimukseen osallistuneen lapsen vanhemmilta. 

Tutkimusaineiston käsittelemisessä olen noudattanut koko tutkimusprosessin ajan tietojen 

luottamuksellisen käsittelemisen periaatetta, sillä tutkimusluvan saamiseen vanhemmilta liittyi lupaus 

lasten ja heidän perheidensä yksityisyyden huolellisesta suojaamisesta.  

 
Lapsitutkimuksen eettiset periaatteet olen pyrkinyt huomioimaan myös tutkimuksen menetelmällisiä 

ratkaisuja tehdessäni. Eettisestä näkökulmasta etnografinen tutkimusote oli onnistunut valinta 

tutkimuksen menetelmäksi, sillä se mahdollisti tutkimukseen osallistuneiden lasten todellisuuden 

tallentamisen heidän luonnollisessa jokapäiväisessä ympäristössään. Aineiston keruun menetelmänä 

osallistuva havainnointi ei aiheuttanut lapsille ylimääräistä vaivaa tai vaikuttanut pahemmin heidän 

toimintaansa, sillä lapsilla oli mahdollisuus toteuttaa yhteistoimintaa haluamallaan tavalla. 

Muistiinpanovälineet sekä nauhuri olivat koko aineiston keräämisen ajan näkyvästi esillä. Halutessaan 

lapsilla oli mahdollisuus tutustua dokumentointivälineisiin sekä kuulla, mitä olin heistä kirjoittanut. 

Tämä teki toiminnan havainnoinnista ja dokumentoinnista päiväkodin arjessa tutkimukseen 
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osallistuneille lapsille avointa ja näkyvää, minkä voi osaltaan katsoa tukeneen tutkimuksen eettisten 

periaatteiden toteutumista. 

 
Etnografisessa tutkimuksessa tutkija ei voi eristäytyä tutkimuskohteen ulkopuolelle, vaan on osa 

tutkittavaa todellisuutta. Tärkeäksi tutkimuseettiseksi kysymykseksi nousee näin myös tutkijan rooli ja 

tutkijan suhtautuminen tutkittaviin (Munter & Siren-Tiusanen 1999, 181). Tutkimuksessani pyrin 

rakentamaan luottamuksellista suhdetta tutkittaviin osallistuvalla havainnoinnilla, kohtuullisen pitkällä 

havainnointijaksolla sekä säännöllisellä ja johdonmukaisella läsnäololla tutkimuksen kohteeksi 

valitussa lapsiryhmässä. Tutkimusraportin luvussa 5.6 olen pohtinut ja kuvannut asemaani ryhmän 

toiminta-arjessa esimerkkien kautta. Nämä konkreettiset esimerkit kentältä koskien tutkijan roolini 

muotoutumista ja suhdettani lapsiin tarjoavat lukijalle mahdollisuuden tutkimuksen eettisten ongelmien 

käytännön ratkaisujen tarkastelemiseen (vrt. Pekkala 2003, 86). 

 
Tutkimuksessani tutkimuskysymysten asettelun, tutkimusmenetelmien valinnan sekä aineiston 

analyysin toteuttamisen lähtökohtana on toiminut uuden lapsuustutkimuksen näkemys lapsista oman 

elämänsä ja kokemusmaailmansa parhaina asiantuntijoina. Tätä voidaan jo itsessään pitää eettisenä 

periaatteena, sillä ilmiöt näyttäytyvät aina erilaisina riippuen siitä, mistä näkökulmasta niitä 

tarkastellaan ja kuka niistä raportoi (Korhonen 2008, 88-89). Vaikka tutkimukseen osallistuneilla 

lapsilla ei ollut mahdollisuutta kritisoida aineistosta tehtyjä havaintoja ja tulkintoja, tutkittavan ilmiön 

tarkastelu etnografisen kuvauksen kautta on nostanut lapset tutkimuksessa esiin aktiivisina toimijoina 

ja tutkimustiedon tuottajina. Runsaat esimerkit ja lainaukset tutkimusaineistosta ovat auttaneet 

säilyttämään tutkimusraportissa kosketuksen lasten yhdessä koettuun arkeen sekä heidän omaan 

kulttuuriinsa. Tutkimus on syntynyt vilpittömästä halusta kuvata ja ymmärtää paremmin lasten 

vertaisvuorovaikutusta ja kokemusmaailmaa nykypäivän medioituneessa maailmassa. Toivon tämän 

välittyvän myös tutkimusraportista ja tekevän tutkimukseen osallistuneille oikeutta. 
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LIITE I Tutkimuslupakirje vanhemmille 
 
 
 
 
Hei vanhemmat! 

 

Olen Saara Järvinen ja opiskelen Tampereen yliopistossa lastentarhanopettajaksi. Parhaillaan teen 

koulutukseeni liittyvää pro gradu - tutkimusta televisio-ohjelmien välittymisestä lasten keskinäiseen toimintaan. 

Aineisto tutkimusta varten on tarkoitus hankkia havainnoimalla lasten toimintaa päiväkodissa syys- ja lokakuun 

aikana kirjoitusvälineitä sekä videokameraa apuna käyttäen. Tutkimuksen kannalta olisi erittäin tärkeää, että te 

vanhemmat antaisitte minulle luvan lapsenne päiväkotitoiminnan havainnointiin. Lisäksi toivon, että seuraisitte 

viikon ajan lapsenne television katselua täyttämällä aihetta koskevan kyselyn. Kyselyn täyttäminen on helppoa ja 

vie päivittäin aikaa vain muutaman minuutin. Tutkimustuloksia käsittelen tutkimusraportissani täysin 

luottamuksellisesti. Perhettänne koskevat henkilökohtaiset tiedot eivät tule ilmi tutkimuksesta ja keräämääni 

havainnointimateriaalia eivät tule näkemään ulkopuoliset.  

 

Toivon että palautatte alla olevan lomakkeen päiväkotiin 12.9 mennessä. Mikäli teillä on tutkimusta koskevia 

kysymyksiä tai toivomuksia, voitte soittaa minulle numeroon 040/5106689 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen 

saara.jarvinen@uta.fi 

 

Ystävällisin terveisin: Saara Järvinen  

 

 

 

 

 
Lapsen nimi           ___________________________________________ 

 

Lastani saa havainnoida tutkimusta varten KYLLÄ EI            

 

Minulle saa lähettää täytettäväksi lapseni television katselua koskevan kyselyn        KYLLÄ            EI 

 

 

Vanhemman allekirjoitus    _____________________________________ 



 

  

LIITE II Kysely lapsen television katselusta 
 
 
 
 
KYSELY VANHEMMILLE LAPSEN TELEVISION KATSELUSTA 
 
 
Kiitos myönteisestä suhtautumisesta lapsenne television katselua koskevaan kyselyyn. Vastauksenne ovat 

arvokasta taustatietoa lasten toiminnan havainnoinnille päiväkodissa. Ohessa ovat ohjeet kyselyn täyttämiseen. 

Pyydän palauttamaan kyselyn päiväkotiin 28.9.2007 mennessä. Mikäli haluatte tietää lisää kyselystä tai 

tutkimuksesta vastaan mielelläni.   

 
 
Ystävällisin terveisin: Saara Järvinen 
 
Puh: 040/5106689 
Sähköposti: saara.jarvinen@uta.fi 
Tutkimuksen ohjaaja: Anna-Raija Nummenmaa, Tampereen yliopisto 
 
 
 
 
 
VASTAUSOHJE 
 
Tutkimuslomake koostuu kyselylomakkeesta ja päiväkirjasta. 
 
KYSELYLOMAKE 
 
Tutkimuslomakkeen ensimmäisessä osiossa toivon teidän täyttävän pienimuotoisen lapsenne television katselua koskevan 
kyselyn. Vastatkaa kysymyksiin ruksittamalla sopiva vaihtoehto ja/tai kirjoittamalla vastauksenne sille varatulle viivalle. 
Voitte jatkaa vastaustanne tarvittaessa lomakkeen toiselle puolelle. Kaikki tyhjä tila on käytettävissänne. 
  
  
PÄIVÄKIRJA 
 
Tutkimuslomakkeen toisessa osiossa pyydän teitä pitämään viikon ajan (17.9 - 23.9) päiväkirjaa lapsenne television 
katselusta. Päiväkirja on tarkoitus täyttää kirjaamalla pyydetyt tiedot taulukkoon kunkin päivän kohdalta erikseen. 
Merkitkää päiväkirjaan vain ne ohjelmat, joita lapsi on päivän aikana katsonut kotona. Päiväkirjaan tulee merkitä ainoastaan 
lapsen katsomat televisiolähetykset. Tämä kysely ei koske lapsenne katsomia valmiita video- tai dvd -tallenteita. 



 

  

KYSELYLOMAKE  
 
 
 
 
1. Lapsen ikä:   _________ vuotta 
 
2. Lapsen sukupuoli                  
    ___ TYTTÖ 
    ___ POIKA 
 
3. Onko taloudessanne televisiota? 
    ___ EI 
    ___ KYLLÄ  
  
        Jos vastasitte KYLLÄ, jatkakaa kysymykseen neljä.     
        Jos vastasitte EI, kyselyn täyttäminen päättyy teidän osaltanne tähän. Paljon kiitoksia vaivannäöstänne! 
     
4. Kuinka monta televisiota taloudessanne on?   _________  
 
5. Onko lapsenne huoneessa televisio?                 
    ___ EI 
    ___ KYLLÄ 
 
6. Mitä ohjelmaa/ohjelmia lapsenne katselee televisiosta mieluiten?   ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. Näkyvätkö lapsen katsomat televisio-ohjelmat hänen leikeissään/muussa toiminnassaan? 
    ___ EIVÄT NÄY 
    ___ KYLLÄ, millä tavalla?   ____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Onko olemassa televisio-ohjelmia, joita lapsella ei ole lupa katsoa? 
    ___ EI OLE 
    ___ KYLLÄ, mitä ne ovat?   ____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Käsittelettekö lapsen katsomia televisio-ohjelmia yhdessä kotona? 
    ___ EI 
    ___ KYLLÄ, millä tavalla?   ____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
KIITOS VASTAUKSESTANNE! 
 



 

  

PÄIVÄKIRJA Esimerkki päiväkirjakyselyn täyttämisestä 
 

     
 

VIIKONPÄIVÄ 

Lapseni on 
katsellut päivän 

aikana 
seuraavia 
ohjelmia 

AAMULLA 
KELLO        

6.00-11.00 

lapseni on 
katsellut päivän 

aikana 
seuraavia 
ohjelmia 

PÄIVÄLLÄ 
KELLO       

11.00-16.00 

lapseni on 
katsellut päivän 

aikana 
seuraavia 
ohjelmia 

PÄIVÄLLÄ/      
ILLALLA 
KELLO       

16.00-21.00 

lapseni on 
katsellut päivän 

aikana 
seuraavia 
ohjelmia 

ILLALLA 
KELLO       
21.00 ->  

Televisio on 
ollut päivän 
aikana auki 

lapsen ollessa 
hereillä 

suunnilleen 
(TUNTIA) 

Lapseni on 
katsellut 

televisiota 
päivän aikana 

suunnilleen 
(TUNTIA) 

Lapseni on 
leikkinyt 

päivän aikana 
suunnilleen 
(TUNTIA) 

 MAANANTAI 
17.9.2007 Lapseni 
on ollut hoidossa 

KELLO              
8-16.30 

    
Utelias Vili,   

Pikku 
Kakkonen 

  1 1 5 

TIISTAI 18.9.2007 
Lapseni on ollut 

hoidossa KELLO     
-- 

    

Pikku 
Jääkarhu, 

Pikku 
Kakkonen 

  0,5 0,5 5 

KESKIVIIKKO 
19.9.2007 Lapseni 
on ollut hoidossa 

KELLO               
8-16.30        

    Pikku 
Kakkonen   1 0,5 5 

TORSTAI 
20.9.2007 Lapseni 
on ollut hoidossa 

KELLO               
8-16.30        

    
Kaapo, 
Pikku 

Kakkonen 
  2,5 0,5 6 

PERJANTAI 
21.9.2007 Lapseni 
on ollut hoidossa 

KELLO              
--         

        2 0 7 

LAUANTAI 
22.9.2007           Avara luonto   3 0,75 7,5 

SUNNUNTAI 
23.9.2007                3 0 7,5 


