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Saatteeksi

Ajatuksen lasten mediatulkinnan ja mediasuhteen tutkimisesta voi sanoa 
juontuvan lähes kolmenkymmenen vuoden taakse. Tuolloin juuri työelä-
mässä aloittaneena opettajana kiinnostustani herätti lasten kehittymi-
sen ja oppimisen seuraamisen ohella se, miten monin eri tavoin lapset 
sijoittivat mediaa ja sen sisältöjä puheisiinsa, lauluihinsa ja leikkeihinsä. 
Myöhemmin Tampereen yliopistossa aloittamani kirjallisuuden ja tiedo-
tustopin opinnot ja niiden jälkeen toistakymmentä vuotta kestänyt työs-
kentely toimittajana eri tiedotusvälineissä laajensivat näkemystä mediasta 
ja median toiminnasta. 

Paluu takaisin yliopistomaailmaan määräaikaiseksi lehtoriksi yhdek-
sänkymmentä luvun loppupuolella tarjosi mahdollisuuden jatkotutkimuk-
sen tekemiselle. Erilaisista tutkimusaiheista mediakasvatus, tuolloin var-
sin uutena tutkimusalueena, tuntui tarjoavan mielenkiintoisen haasteen 
ja myös tilaisuuden yhdistää kaksi koulutusta ja työelämässä hankittua 
kokemustietoa. Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdaksi tarkentui lapsen 
mediasuhteen ja mediatulkinnan selvittäminen. Kun minulle varsin pian 
tarjoutui tilaisuus hankkia tutkimusaineistoa myös Suomen rajojen ul-
kopuolelta, Englannissa ja Saksassa, laajeni tutkimuksen näkökulma tar-
kastelemaan aihealuetta laajemmin mediaympäristönä ja siten osana sekä 
lapsen oman elämän että median toiminnan taustalla vaikuttavaa ”muuta 
maailmaa” - kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Eri-ikäisten lasten ja nuorten opettaminen ja omien lasten kasvatta-
minen ovat osoittaneet, että lapsi on jo varsin varhain taitava ja kykenevä 
ilmaisemaan ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan. Aikuisen on vain 
annettava lapselle mahdollisuus itseilmaisuun ja osattava herkistyä kuun-
telemaan lapsen sanomaa. Tutkimuksen yksi tavoite onkin ollut toimia 
väylänä lasten näkemysten välittymiselle. Parhaimmat kiitokseni kuuluvat 
tutkimuksessa mukana olleille lapsille. Ilman heidän apuaan tutkimusta 
ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.

Erityiset kiitokseni haluan osoittaa tutkimustyöni ohjaajalle, VTT 
Ritva Levo-Henrikssonille. Hän on jaksanut kommentoida tekstejäni ja 
kannustaa työn jatkamisessa. Häneltä riitti lämpöä ja tukea myös työn 
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loppuvaiheessa kohtaamassani surussa, kun aviomieheni Tapani Kuusi-
vaara menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen. Lämpimin tuntein kiitän 
myös vastaväittäjääni YTT,  Dosentti Sirkku Kotilaista monista oivalli-
sista ja rakentavista huomiosta. Heidän tukensa ansiosta tutkimuksesta 
kehittyi väitöskirja. 

Monet ihmiset ovat vuosien varrella lukeneet ja kommentoineet työ-
täni. Heiltä kaikilta olen saanut monia hyödyllisiä neuvoja, ajatuksia ja 
näkemyksiä tutkimuksen kehittämiseksi. Haluan kiittää professori Esa 
Väliverrosta tekstiäni tarkentaneista kommenteista ja väitöskirjan hyväk-
symisestä viestinnän laitoksen julkaisusarjaan.  Professori Veikko Pietilän 
ansiosta tutkimuksen historiaa käsittelevä luku sai ajallista perspektiiviä 
ja syvyyttä. Aiheestaan innostunut opettaja innosti näin myös oppilas-
taan. Kiitän myös työn esitarkastajana toiminutta VTT Juha Kytömäkeä 
arvokkaista huomioista. 

Haluan kiittää myös FM Udo Miebsiä ja DKK Marjatta Radeckia. 
Heidän saksan- ja englanninkielisiin käännöksiin ja litterointeihin liit-
tyneet tarkennukset olivat ensiarvoisen tärkeitä. Lämpimät kiitokset FM 
Tuuli Heikkalle hänen huolellisesta paneutumisestaan tutkimuksen sisäl-
töön ja kieliasuun. 

Tutkimustani ovat tukeneet Journalistisen Kulttuurin Edistämissäätiö, 
Åkerlundin Säätiö ja Helsingin yliopisto. Saamani taloudellinen tuki on 
osaltaan mahdollistanut paneutumisen tutkimuksen tekemiseen.

Lopuksi haluan kiittää tyttäriäni Suvia ja Saanaa sekä äitiäni Meeri 
Turtolaa. He ovat vuosien varrella kannustaen ja sopivasti patistaen vala-
neet uskoa tutkimuksen tekemiseen ja sen merkitykseen. Omistan työni 
heille ja Tapanille, joka toivottavasti iloitsee väitöskirjan valmistumisesta 
siellä jossakin - tähtien tuolla puolen.

Helsingissä Pääsiäisenä 2007

Raisa Koivusalo-Kuusivaara
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1 JOHDANTO

Mediaympäristömme elää vahvaa muutosvaihetta. Informaatio kulkee 
yhä vapaammin ja on entistä väljemmin sidottu aikaan tai paikkaan. Tä-
män päivän medialle on ominaista intensiivisyys ja läsnäolo kaikkialla. 
Muutosta on edistänyt ennen muuta tekniikan kehittyminen ja muutos 
näkyy muun muassa rajan häviämisenä julkisen ja yksityisen tilan välil-
tä (mm. McGuigan 1996). Sosiologit ja mediatutkijat puhuvat yleisöjen 
fragmentoitumisesta, individualisoitumisesta ja ihmisten elämän priva-
tisoitumisesta (mm. Giddens 1993; Hall 1992; Livingstone & Bovill 
2001). Meneillään olevat muutokset koskettavat myös lapsia ja lasten 
mediaympäristöä.

Lasten jokapäiväinen elämä koostuu monista osatekijöistä, kuten 
perheen, ystävien ja sukulaisten kanssa vietetystä ajasta. Siihen kuuluvat 
usein myös päiväkoti ja sen ihmissuhteet, harrastukset ja lukuisa joukko 
muita tekijöitä. Osan ajastaan lapset käyttävät median parissa. Median 
rooli ja merkitys myös lasten elämässä on kasvanut. Suomalaiset yli kym-
menvuotiaat henkilöt katsoivat vuonna 2006 televisiota päivittäin lähes 
kolme tuntia ja alle kymmenvuotiaat lapset tunnin verran. Tässä luvussa ei 
kuitenkaan vielä ole mukana televisioruudun tai tietokoneen välityksellä 
nähtävien videoiden tai dvd-tallenteiden katselu tai Internetissä vietetty 
aika. Radion parissa käytetään päivittäin aikaa keskimäärin lähes kolme 
ja puoli tuntia. Radion kuunteluun käytetty aika on kuitenkin 2000-luvun 
ajan vähentynyt (Finnpanel 2007). Kehitys näyttää olevan samansuun-
taista myös muualla ja esimerkiksi Norjassa ja Englannissa on havaittu, 
että myös lasten yksinään tapahtuva mediankäyttö on lisääntynyt (mm. 
Livingstone & Bovill 2001; Broddason 2005). Kehitystä selittää osaltaan 
se, että nuorilla ja myös pienillä lapsilla on enenevässä määrin käytössään 
omia mediavälineitä.

Tällaisessa tilanteessa on tärkeätä selvittää tarkemmin median roolia 
lasten elämässä. Tutkimusten mukaan lapset aloittavat jo varsin pieni-
nä, keskimäärin kolmen vuoden iässä, median säännöllisen seuraamisen. 
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Medialla on siis jo varhain keskeinen ja merkittävä rooli pientenkin las-
ten jokapäiväisessä elämässä ja media muodostaa siten heille "symboli-
sia resursseja, joiden avulla lapset muodostavat ja tulkitsevat sosiaalisia 
suhteita ja rakentavat identiteettejään" (Buckingham 2003, 5). Siten on 
varsin perusteltua tutkia median merkitystä lasten elämässä ja sitä, mil-
laisia merkityksiä ja tulkintoja he antavat medialle ja medioiden välittä-
mille sisällöille. Lasten mediankäyttö tapahtuu yleensä kotona ja siten 
lasten mediasuhdetta tarkasteltaessa on aiheellista varsinaisen median 
lisäksi ottaa mukaan myös lapsen elämän laajempi konteksti. Tällaisia 
kontekstuaalisia tekijöitä lasten mediasuhteessa ovat lasten oman kehi-
tyksellisen iän ohella myös perheen ekonomiset, sosiaaliset ja kulttuuri-
set tekijät. Näiden taustalla vaikuttavat puolestaan sellaiset tekijät, kuten 
yhteiskunnan ja median taloudelliset, poliittiset ja teknologiset suhteet. 
Nämä tekijät yhdessä muodostavat mediaympäristön, sen välineellisen 
ja sisällöllisen tilan, missä lapset tulkitsevat mediasisältöjä ja kehittävät 
median käyttötaitojaan. (Livingstone & d’Haenens & Hasebrink 2001, 
20.) Tämän tutkimuksen lähtökohta onkin tarkastella lasten mediasuh-
detta laajemmassa kontekstissa, jossa mediaympäristö jäsentyy symboli-
seksi tulkintaympäristöksi. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana etenkin länsimaissa tapahtunut 
perheiden taloudellinen vaurastuminen on johtanut siihen, että perheis-
sä on keskimäärin varsin runsaasti erilaisia mediavälineitä. Lapsilla on 
usein myös omassa huoneessaan henkilökohtaisia viestimiä. Tämän niin 
kutsutun lastenhuonekulttuurin kehittyminen on pisimmällä Britanniassa 
ja Tanskassa, jossa yli 60 prosentilla lapsista on huoneessaan esimerkiksi 
oma televisiovastaanotin. Harvemmin vastaava tilanne on, yllättävää kyl-
lä, vauraassa Sveitsissä, missä yhdellä lapsella viidestä on käytössään oma 
televisio. (d’Haenens 2001, 57.) Mediavälineiden hankkimiseen lasten 
omaan käyttöön vaikuttavat siten siis perheiden taloudellisen tilanteen 
lisäksi myös sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. 

Erilaisten viestimien ilmestymisen myös muitten kuin brittilasten ja 
tanskalaisten lasten huoneisiin uskotaan kuitenkin lisääntyvän nopeasti 
(d’Haenens 2001, 80). Yhtenä tärkeänä tekijänä on luonnollisesti teknii-
kan kehityksen mediaympäristöön tuomat muutokset. Mutta muutoksia 
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on tapahtunut myös aikuisten rooleissa ja vanhemmuudessa. Osan van-
hemmista arvellaan arvostavan aiempia sukupolvia enemmän omaa yksi-
tyisyyttään. He haluavat katsoa rauhassa niitä ohjelmia, jotka heitä kiin-
nostavat. Naisten työssäkäynnin lisääntyminen ja muut perheiden sisällä 
tapahtuvat muutokset osaltaan jouduttavat meneillään olevaa muutosta. 
(Ks. mm. Giddens 1993; Bauman 1991; Winston 1996; 1998; Bucking-
ham 2003.) On luonnollista, että ympäröivän yhteiskunnan muutokset 
heijastuvat lasten elämään ja lapsuuteen.

    Lasten mediankäyttöön heijastuvat myös perheiden kaventuneet 
sosiaaliset suhteet ja uudenlainen ajankäyttö, jotka siirtävät lapsia säh-
köisten ajanvietevälineiden, kuten television ja tietokoneen pariin. Lapset 
ovat muuttuneessa sosiaalisessa tilanteessa myös yhä pitempään ja tiiviim-
min sidottuja kodin seinien sisäpuolelle. Heidät määrätään aikaisempaa 
useammin pysymään kotonaan, ja heillä on vähemmän liikkumavapautta 
kuin vaikkapa kaksikymmentä vuotta sitten. Osittain muutos johtuu lap-
siin kohdistuvan väkivallan pelosta, vaikka uhkaa voidaan ainakin tilastol-
lisesti pitää enemmän kuviteltuna kuin todellisena. Suurempana uhkana 
lasten turvallisuudelle voidaankin pitää autoistumista ja moottoriliiken-
teen nopeaa kasvua. (Buckingham 1998, 6.)

Viestimien määrällinen kasvu lastenhuoneissa ei tutkijoiden mukaan 
kuitenkaan tarkoita sitä, että mahdollisuus viestimien käyttöön johtaisi 
välttämättä niiden käytön lisääntymiseen. (Bovill & Livingstone 2001, 
84.) Saattaa olla hyvinkin todennäköistä, että lapset eivät käytä kaikkea 
vapaa-aikaansa median parissa. Tänä päivänä ei myöskään se, että lapsen 
kotona ei ole viestimiä, ole ylittämätön este. Lapset ja nuoret löytävät ha-
lutessaan vaihtoehtoisia kiertoteitä käyttää mediavälineitä, kuten vaikkapa 
vierailemalla viestimiä omistavien ystävien luona tai surffaamalla Inter-
netissä kirjaston laitteilla. 

Tutkimuksen kohteen ollessa lapset ja media joudutaan ensimmäiseksi 
kysymään, miten määritellään lapsi ja lapsuus. Lapsiin tai lapsuuteen ei 
kuitenkaan ole olemassa yhtä yksinkertaista tai yhteisesti sovittua mää-
ritelmää (vrt. Inkinen 2005, 13; Valkonen & Pennonen & Lahikainen 
2005). Lasten ja lapsuuden tutkimusta ohjaa osittain myös se konteksti, 
jossa aihealuetta pohditaan. Psykologit ja sosiaalipsykologit tarkastelevat 
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lasta ja lapsuutta usein lapsen kehityksellisen iän viitekehyksen avulla. 
Sosiologit ja kasvatustieteilijät näkevät lapsen ja lapsuuden olevan enem-
mänkin yhteydessä yhteiskunnan rakenteisiin ja koululaitokseen. Eri lä-
hestymistavat ovat oikeassa ja kuvaavat siten osaltaan osuvasti lapsuuden 
määrittelyn vaikeutta ja kontekstisidonnaisuutta. (Buckingham 1998, 4–5; 
Suoranta 2001, 16–17.)

Yhteiseurooppalaisessa, yhdessätoista maassa lasten mediaympäristöä 
selvittäneessä tutkimuksessa lapsuuden ikäraja asetettiin lasten kymme-
nenteen ikävuoteen siten, että 9-vuotiaat ja sitä nuoremmat olivat lapsia. 
Kymmenennen ikävuoden ohittaminen merkitsee muutosta ensin var-
haisnuoreksi ja myöhemmin nuoreksi (vrt. Livingstone & Bovill 2001). 
Lapsuuden voidaan katsoa muodostuvan kolmesta vaiheesta. Ensimmäi-
set vuodet, lapsen 0–3-ikävuotta, ovat vauva- ja taaperoikää ja toinen vai-
he, lapsen 3–6-ikävuotta, on varhaislapsuutta. Ensimmäiset kouluvuodet, 
lapsen ikävuodet 7–9, ovat myöhempää lapsuutta. Tällainen jaottelu ei 
tietenkään voi ottaa huomioon lasten välillä vallitsevia yksilöllisiä, kehi-
tyksellisiä eroja tai lapsen omaa, subjektiivista käsitystä.

Silloin kun halutaan ymmärtää median merkitystä lapselle ja sitä, mi-
ten media sijoittuu lapsen jokapäiväiseen elämään, on tarkastelun läh-
dettävä laajemmin lapsen elämänpiirin tarkastelusta. (Buckingham 1998, 
12–13; 2003, 19–34; Livingstone & Bovill 2001, 6–7.) Toinen tutkimuk-
selle asetettava vaatimus on tarkastelun lähteminen lapsen näkökulmasta. 
Tällaisessa lapsilähtöisessä tarkastelussa ei kuitenkaan voida ohittaa van-
hempien ja muiden lapsen elämän tausta- ja ympäristötekijöiden osuutta, 
sillä onhan lapsi aina osa sosiaalista ryhmäänsä. Lapsella on yleensä myös 
suhteellisen vähän valtaa omaa elämäänsä koskevissa asioissa. 

Erityinen huomio on kuitenkin syytä kiinnittää kotiin, joka on pienen 
lapsen median käytön tärkein tila. Haluttaessa kontekstualisoida lapsen 
median käyttöä ja kulutusta tätäkin laajemmin on huomioon otettava 
myös lapsen koulu- ja päiväkotiympäristö sekä näiden tekijöiden lisäksi 
lasta ympäröivät yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. (vrt. mm. Rönn-
berg 1996; Rydin 1996; 2003.) Tällaisen lapsikeskeisen tutkimuksen kes-
kiössä on kuitenkin lapsi itse.  Kun median roolia lähestytään lapsen nä-
kökulmasta, muodostuu kuva lasten ja heidän mediaympäristönsä suh-
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teesta mediaa aktiivisesti käyttävien toimijoiden näkemyksenä (mm. Hall 
1997; Livingstone 1990). 

Lasten ja median suhteen tarkastelussa media voidaan nähdä välinee-
nä ja lapsuus median käytön perustana. Molemmat näkökulmat on hyvä 
pitää mielessä siitäkin huolimatta, että tutkimukselliset taustatieteet ja 
niiden lähtökohdat osaltaan suuntaavat tutkimuksen näkökulmaa ja pai-
nopistettä. Voidaan sanoa, että psykologinen tutkimus korostaa lapsikes-
keistä lähestymistä, kun sen sijaan sosiologinen ja kasvatustieteellinen tut-
kimus tarkastelee lasten mediasuhdetta jonkin verran laajemmassa kon-
tekstuaalisessa suhteessa painottuen sen yhteiskunnalliseen puoleen. Täl-
löin saatetaan kuitenkin helposti unohtaa viestintätekniikan rooli lasten 
elämässä ja viestimiä tarkastellaan itsestään selvänä, valmiina merkitys-
systeeminä ja käytäntönä. Välinelähtöinen tai teknologisesti painottunut 
tutkimuksellinen tarkastelu puolestaan korostaa usein teknologiaa ennen 
muita tekijöitä lasten mediaympäristön muutoksessa. Niin sanotussa pe-
rinteisessä media- tai viestintätutkimuksessa sen sijaan tarkastelu usein 
kiinnitetään mediaan, sen välittämiin sisältöihin ja toimintatapoihin. 

Lasten mediasuhdetta tutkittaessa huomataan kuitenkin varsin nope-
asti, että lasten käyttämän median kontekstin muodostavat perhe-elämä, 
koti ja siellä lasten yhtenä kiinnostuksen kohteena ovat käytettävissä ole-
vat välineet ja niiden välittämät sisällöt. Lasten mediasuhteen laajempaa 
tarkastelua mediaympäristönä puoltaakin se seikka, että lapset ja välineet 
yhdessä muodostavat tänä päivänä kokonaisuuden, jota voidaan kutsua 
moderniksi, medioituneeksi lapsuudeksi (vrt. Livingstone & Bowill 2001; 
Buckingham 1998; 2003).

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto

Lasten välineellinen mediaympäristö muodostuu monista erilaisista osa-
alueista. Välineet voidaan jaotella neljään keskeiseen pääryhmään: painet-
tuihin välineisiin, audiovälineisiin, visuaalisiin välineisiin ja audiovisuaa-
lisiin välineisiin. Painetut välineet muodostuvat ennen muuta kirjoista ja 
lehdistä. Audiovälineet, kuten radio ja niin kutsutut korvalappustereot, 
keskittyvät äänen ja puheen välittämiseen. Audiolaitteissa musiikin osuus 
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on yleensä varsin korostunut.  Visuaalisissa laitteissa kuvan osuus on usein 
korostunut äänen kustannuksella, ja tällaisia välineitä ovat esimerkiksi eri-
laiset kannettavat pelikoneet ja -laitteet. Audiovisuaaliset välineet ja en-
nen muuta televisio ja sitä lähellä olevat video- ja dvd-laitteet sen sijaan 
toistavat sekä kuvaa että ääntä tasavertaisesti. 

Lasten ja nuorten mediamieltymyksiä selvittäneet tutkimukset ovat 
osoittaneet television olevan edelleen pienten lasten ja heidän perheitten-
sä suosituin, yleisin ja myös käytetyin mediaväline. Television ja yleensä-
kin audiovisuaalisten medioiden suosio on säilyttänyt asemansa pienten 
lasten keskuudessa uusien mediavälineiden tarjoamista vaihtoehdoista 
huolimatta. Kun esimerkiksi eurooppalaisilta lapsilta kysyttiin, mistä me-
diavälineestä he kaikkein vähiten haluaisivat luopua, oli televisio selvästi 
listan kärjessä. (Livingstone & d’Haenens & Hasebrink 2001, 77–79.) Yli 
yhdeksälläkymmenellä prosentilla eurooppalaisista lapsista onkin koto-
naan televisiovastaanotin, ja se on usein kodeissa avoinna useita tunteja 
päivässä. Audiovisuaalisten medioiden suosio pienten lasten keskuudessa 
on ymmärrettävä. Kuvan ja äänen yhteistoiminta tarjoaa lapselle tilaisuu-
den yhdistää sanaa ja kuvaa ja audiovisuaalisten tarinoiden usein kerron-
nallinen muoto synnyttää draamallisille tarinoille jännitettä. 

Eri viestimet tarjoavat lasten ulottuville monenlaisia ja monenkirjavia 
sisältöjä. Tällainen tilanne luonnollisesti asettaa haasteita tutkimuksel-
le. Viimeaikaisessa lapsia ja mediaa koskevassa tutkimuksessa onkin yhä 
enemmän painotettu sitä, että tutkimuksen tulisi perustua ennen muuta 
tutkimuksen kohteen, siis lapsen, omakohtaisiin kokemuksiin.  Tällainen 
lapsikeskeinen tutkimuksellinen lähtökohta, joka voidaan liittää laajem-
minkin pragmaattisen viestintätutkimuksen traditioon ja joka edellyttää 
teorian ja hypoteesien empiiristä soveltamista käytännössä, on toiminut 
myös tämän tutkimuksen keskeisenä tutkimuksellisena lähtökohtana.

Tutkimuksessa selvitetään pienten, 4–6-vuotiaitten lasten audiovisuaa-
lisen informaation tulkintaa. Tulkintaa tarkastellaan osana lasten sosiaa-
lista ja välineellistä mediaympäristöä. Tutkimuksen tavoitteena on syven-
tää tutkimuksellista tietoa median sosiaalisista ja kulttuurisista merkityk-
sistä pienten lasten elämässä ja sitä, miten he tulkitsevat mediasisältöjä.  
Näin lasten mediaympäristön tarkastelu laajenee tarkastelemaan lasten 
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välineellisen ympäristön lisäksi myös median, ja siinä erityisesti audio-
visuaalisen informaation, sosiaalista ja kulttuurista merkitystä lasten elä-
mässä. Tämä tutkimus lähestyykin lasten mediaympäristöä tulkintaym-
päristönä ja median sisällön kautta symbolisena ympäristönä. 

Tutkimukselle on asetettu kaksi keskeistä tavoitetta:

1. Ensinnäkin tutkimuksessa selvitetään pienten lasten audiovisuaalisen 
informaation tulkintaprosessia suhteessa lasten aikaisempiin kokemuksiin 
ja yhteisön merkitystä tässä tulkinnassa. Tulkintaan liittyen tutkimuksessa 
selvitetään myös käytetyn kansainvälisen aineiston pohjalta vertailuryh-
mien välillä esiintyviä tulkinnallisia kulttuurisia eroja. 

2. Toiseksi tavoitteena on arvioida tutkimusaineiston avulla tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen, symbolisen interaktionismin, tarjoamia mah-
dollisuuksia lasten mediasuhteen tarkasteluun. Teorian käyttökelpoisuu-
den arviointia juuri viestintätutkimuksen kannalta puoltaa teorian aiem-
pi, melko vähäinen käyttö lasten ja median välisen suhteen tarkastelussa. 
Lasten ja median välisen kompleksisen suhteen monipuolinen tutkimuk-
sellinen tarkastelu vaatii myös teoreettiselta viitekehykseltä monipuolisia 
mahdollisuuksia. Lisäksi on lapsia ja mediaa koskevan tutkimuksen ke-
hittymisen kannalta tärkeätä kehittää tutkimuksellisia, sekä teoreettisia 
että metodologisia, lähestymistapoja. 

Edellisten lisäksi on lapsia ja mediaa koskevan tutkimuksen kehittymi-
sen kannalta puhtaasti kansallisen tutkimuksen rinnalla syytä tehdä myös 
kansainvälistä vertailututkimusta. Tällainen tutkimus ja siitä saadut tu-
lokset palvelevat myös kansallista tutkimusta, sillä eri maissa saadut tut-
kimustulokset eivät ole suoraan siirrettävissä maasta toiseen. Kansainvä-
listä tutkimusta on syytä tehdä myös siitä syystä, että sen avulla voidaan 
muodostaa käsitystä lasten mediaympäristössä tapahtuvista paikallisis-
ta, kansallisista ja globaaleista muutoksista (vrt. Bourdieu 1989, 73–78; 
Buckingham 2003, 15–16; Livingstone & Bowill 2001, 8–10).
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Tutkimuksen aineisto on koottu Suomessa, Englannissa ja Saksassa ke-
sän 2000 aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 36 suomalaista, sak-
salaista ja englantilaista 4–6-vuotiasta lasta ja heidän perhettään. Tutki-
musaineisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa. Tutkimuksen ensimmäisessä 
vaiheessa lasten vanhemmat täyttivät kyselylomakkeen, jossa tiedustel-
tiin muiden muassa lapsen ja perheen mediaympäristöä yleensä ja per-
heen television käyttöä. Lisäksi vanhemmat saivat kertoa televisioon ja 
mediaan liittyviä näkemyksiään. Tutkimuksen toinen vaihe koostui las-
ten kanssa katsotusta videoelokuvasta, lasten haastattelusta ja piirtämistä 
kuvista. Tutkimustilanne videoitiin lapsen oheisviestinnän myöhempää 
havainnointia varten. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimusvälineenä käytettiin kanada-
laista animaatioelokuvaa. Valintaa voidaan puoltaa ennen muuta audiovi-
suaalisen informaation suosiolla pienten lasten usein tärkeimpänä ja mie-
luisimpana viestintäsisältönä. Toinen valintaa puoltava seikka on audiovi-
suaalisen informaation symbolinen merkitysulottuvuus. Audiovisuaalisen 
informaation keskeisintä levittäjää, televisiota, pidetään tämän ajan yh-
tenä merkittävimpänä ihmisten symbolisen ympäristön muokkaajana ja 
sen välittämällä sisällöllä katsotaan olevan myös laajempia sosiaalisia ja 
kulttuurisia merkityksiä. (Mm. Blumer 1986, 183–185; Bourdieu 1998a, 
58–60; Wieten & Murdock & Dahlgren 2000, ix-xii.)

1.2 Tutkimuksen viitekehys

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, symbolisen interaktionismin, pe-
ruslähtökohta on tarkastella inhimillistä toimintaa tulkintana. Tulkinta on 
teorian mukaan ihmiselle luonteenomainen tapa olla vuorovaikutuksessa 
toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Teorian toinen keskeinen lähtö-
kohta on symbolien sisältämät jaetut merkitykset, joiden tulkintaa ohjaa-
vat tulkitsijan aikaisemmat kokemukset (Blumer 1986).  

Symbolisen interaktionismin teorian alkujuuret ovat tunnettujen yh-
dysvaltalaisten filosofien, kasvatustieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden 
kuten Georg Herbert Meadin, William Jamesin, James Deweyn, Robert 
Parkin ja Charles Horton Cooleyn näkemyksissä ja teorioissa. (Ks. esim. 
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Puolimatka 1995.) Varsinaisen symbolisen interaktiomismin käsitteen loi 
ja teoriaa kehitti erityisesti Georg Herbert Meadin ajatusten pohjalta hä-
nen oppilaansa Herbert Blumer. (Mead 1967 [1934]); Blumer 1986.)

Symbolinen interaktionismi liitetään tieteen filosofian pragmaattiseen 
ja erityisesti progressiiviseen suuntaukseen (Puolimatka 1995, 7). Sosi-
aali- ja kulttuuritieteissä teoria luetaan tulkitsevan kulttuurin tutkimuk-
sen perinteeseen (Pietilä 1997, 280). Nykytutkijoista Stuart Hall (1992, 
274–275) on todennut symbolisella interaktionismilla olleen merkittä-
vä rooli erityisesti sosiaalitieteitten identiteettiä koskeneen tutkimuksen 
kehittymiseen.

Symbolista interaktionismia on käytetty verrattain vähän viestintätut-
kimuksen lähtökohtana siitäkin huolimatta, että teoria korostaa viestin-
nän yhteisöllistä luonnetta. (Pietilä 1997, 280.) Varsin vähän teoriaa on 
käytetty lasten ja median välistä suhdetta tutkittaessa, vaikka teoria ko-
rostaa tulkinnan ja niin kutsuttujen merkityksellisten toisten, kuten siis 
vaikkapa juuri median, roolia osana lapsen tulkinnan, tulkintataitojen ja 
identiteetin kehittymistä. 

Teorialla on tarjota lasten ja median välisen suhteen laajempaan tar-
kasteluun useita erilaisia käsitteitä, kuten itse, merkitykselliset toiset, it-
seindikaatio ja identiteetti. Niiden avulla suhteesta on mahdollista muo-
dostaa monimuotoinen näkemyskokonaisuus. Stuart Hall (1992, 276) 
onkin todennut teorian identiteettiä kuvaavan mallin olevan eräänlaisen 
"sillan sisäisen ja ulkoisen välillä". Identiteetti luo yhteyden näiden kah-
den, sisäisen ja ulkoisen, välille, ja identiteetti on se, jonka avulla hallitaan 
laajempaa sosiaalista ja kulttuurista maailmaa.

Symbolisen interaktionismin voidaankin katsoa olevan teorian, joka 
pyrkii yhdistämään yksilön, yhteisön ja kulttuurin, ja tämä yhdistäminen 
tapahtuu nimenomaan tulkintaprosessissa, joka rakentaa yksilön identi-
teettiä. 

Lapsen kasvussa ja kehityksessä medialla on nyky-yhteiskunnassa mer-
kittävä rooli, koska se muodostaa lapselle tärkeän tulkinnan kohteen. Tul-
kinnan ohella media rakentaa lapsen sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä. 
Nämä seikat puoltavat lasten mediasuhteen tarkempaa tarkastelua, tutki-
musta ja aihealueeseen perehtymistä juuri tulkintaympäristönä. Tulkinta-
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prosessin ja mediaympäristön tarkastelu liittää lasten ja median suhteen 
laajempaan sosiaaliseen, yhteisölliseen ja kulttuuriseen kontekstiin.

Tässä tutkimuksessa lasten mediaympäristöä lähestytään audiovi-
suaalisen median käytön ja tulkinnan kautta symbolisena ympäristönä. 
Tutkimuksessa audiovisuaalisen median tarkastelu kohdistuu aineiston 
osalta lasten animaatioelokuvasta tekemiin tulkintoihin ja toisaalta au-
diovisuaalisen informaation rooliin osana lasten mediaympäristöä. Kun 
lasten mediaympäristöä tarkastellaan tulkintaympäristönä ja symbolisena 
ympäristönä nousee tarkastelun keskiöön tulkintaprosessi.  Tutkimuksen 
viitekehykseksi valittu symbolinen interaktionismi kykenee osaltaan vas-
taamaan tutkimuksen asettamiin haasteisiin.

1.3 Tutkimuskysymykset

Yleisesti voidaan todeta, että lapsiin ja mediaan kohdistunutta tutkimusta 
on paljolti suunnannut huoli television vaikutuksista, ja erityisesti televi-
sion lapsia aggressiivistavista vaikutuksista (vrt. mm. Wartella & Reeves 
1987; Bettelheim, 1999; Kytömäki 1999). Tämä tutkimus selvittää lasten 
audiovisuaalisen informaation tulkintaprosessia tarkastelemalla, millaisia 
merkityksiä lapset antavat audiovisuaaliselle informaatiolle. Tutkimukses-
sa selvitetään tulkinnan suhdetta lasten aikaisempiin tietoihin ja koke-
muksiin. Edellisen lisäksi tarkastellaan sitä, ilmeneekö lasten tulkinnoissa 
ja heidän mediaympäristössään kulttuurisia eroja.

Tutkimuksessa kulttuuri ja sen rooli ja ilmeneminen tulkintaproses-
sissa muodostuu kiinteäksi ja osittain myös vaikeasti erotettavaksi osak-
si kaikkea inhimillistä toimintaa. Kulttuuria lähestytään yhteisöllisyyden 
näkökulmasta "mentaalisena ohjelmointina", jonka avulla kulttuurin sisäl-
löt siirtyvät osaksi lapsen ajattelua, toimintaa ja persoonallisuutta. (Hall 
1997, 2–3; Hofstede 2001, 9–10).

Tulkintaprosessin ohella tutkimuksen kolmas keskeinen tutkimusky-
symys liittyy symbolisen interaktionismin teorian tarjoamiin mahdolli-
suuksiin tarkastella lasten mediasuhdetta symboli- ja tulkintaympäristö-
nä. Teoreettisen tason tarkastelu pyrkii ennen muuta selvittämään, mitä 
tuloksia ja uudenlaisia näköaloja symbolisen interaktionismin teorialla 
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on mahdollisesti tarjottavana lasten mediasuhteen ja tulkintaprosessin 
tarkasteluun.

Tämä tutkimus tarkastelee lasten ja median välistä suhdetta mediaym-
päristönä osana lapsen laajempaa, sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä, 
eli ns. tulkintaympäristöä. Tutkimuksessa etsitään vastausta seuraaviin 
kysymyksiin:

1. Millaisia tulkintoja lapset antavat audiovisuaaliselle informaatiolle ja 
hyödyntävätkö lapset näissä tulkinnoissa aiempia kokemuksiaan?

2. Onko vertailuryhmien tulkinnoissa kulttuurisia eroja ja jos on, niin 
millaisia eroja?

Näiden tutkimuskysymysten tarkastelun pohjalta on mahdollista arvioida 
symbolisen interaktionismin teorian soveltamista ja käyttöä tulkintapro-
sessia selvittävässä tutkimuksessa. Tutkimuksen kolmas kysymys muotou-
tuu siten seuraavanlaiseksi:

3. Millaisia mahdollisuuksia symbolisen interaktionismin teoria tarjoaa 
lasten mediasuhteen tarkastelulle tulkintaympäristönä?

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkimusraportti on jaettu kolmeen, toisiaan tukevaan osaan:
I Lapset ja media
II Symbolinen interaktionismi ja tulkinta
III Mediakompetenssi tulkintataitona

I  Lapset ja media -osa muodostuu luvuista kaksi ja kolme. 

Luvussa kaksi tarkastellaan lasten tämänhetkistä mediaympäristöä ja lu-
vussa kolme luodaan katsaus lapsia koskevaan mediatutkimuksen histo-
riaan. Lasten mediaympäristöä lähestytään länsimaissa parhaillaan me-
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neillään olevien sosiaalisten ja kulttuuristen muutosten, kuten privati-
soituminen ja fragmentoituminen sekä välineympäristössä ja välineiden 
välittämissä sisällöissä tapahtuvien muutoksien avulla. Lisäksi luodaan 
katsaus tutkimuksen vertailumaiden lasten mediavälineympäristöön, ja 
lasten ja heidän perheittensä tärkeimmän audiovisuaalisen median, te-
levision, mediamaisemaan ja ideomaisemaan. Lisäksi luvussa selvitetään 
pienten lasten katselutottumuksia ja katselumieltymyksiä. 

Lasten mediatutkimuksen historialuvussa luodaan katsaus lapsia ja 
mediaa koskevaan tulkintatutkimukseen viime vuosisadan alkupuolelta 
tähän päivään saakka. Lapsia koskevan mediatutkimuksen alku ajoittuu 
viime vuosisadan alun elokuvatutkimukseen. Mutta varhaisesta alusta 
huolimatta tutkimus on pääsääntöisesti kulkenut yleisen viestintätutki-
muksen valtavirran ulkopuolella.

II Symbolinen interaktionismi ja tulkinta -osa sisältää luvut neljästä kuu-
teen. 

Neljäs luku esittelee tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen: symbolisen 
interaktionismin. Chicagon koulukunnassa syntyneen symbolisen inter-
aktionismin teorian  viestintätutkimuksellinen lähtökohta on tarkastella 
viestintää sosiaalisessa kontekstissa eikä pelkästään tiedon siirtona (ks. 
Pietilä 1987). Teoria on kuitenkin jäänyt Suomessa varsinkin viestintä-
tutkimuksessa varsin vähälle huomiolle. 

Viides luku esittelee tutkimusasetelman, tutkimuskysymykset, tutkimus-
aineiston ja käytetyt tutkimusmetodit. 

Kuudes luku on empiirisen tutkimuksen osio ja siinä tarkastellaan ver-
tailuryhmien lasten audiovisuaalisen informaation tulkintaa ja median 
roolia lasten elämässä symbolisena vuorovaikutuksena. Viides ja kuudes 
luku muodostavat osittain yhdessä varsinaisen tutkimusosuuden. Viidettä 
lukua voi luonnehtia tutkimusta pohjustavaksi ja siinä kuvaillaan tutki-
muksen vertailuryhmät ja pohjustetaan tutkimuksen lähtökohtia. Kuudes 



26 27

luku sisältää varsinaisen tutkimuksen empiirisen osan ja tiivistetysti tut-
kimuksen keskeiset tulokset. 

III Mediakompetenssi tulkintaitona -osio koostuu luvuista seitsemän ja 
kahdeksan. 

Osiossa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja arvioidaan lasten medi-
ankompetenssia erityisesti tulkintataitona. Mediaa tarkastellaan lapsen 
välineellisenä, sosiaalisena, symbolisena ja kulttuurisena resurssina. Näi-
den median mahdollistamien, erilaisten resurssien avulla lapsi hankkii 
kulttuurista kompetenssia, keinoja tunnistaa muiden muassa kulttuuri-
sia koodistoja. Resurssien avulla lapsi myös kehittää kulttuurista tilaansa, 
identiteettiään, arvostuksiaan, mieltymyksiään ja elämäntapaansa.

Seitsemännessä luvussa lasten ja median suhdetta tarkastellaan väli-
neellisenä, sosiaalisena, symbolisena ja kulttuurisena resurssina. Luvun 
lähtökohtana on symbolisen interaktionismin teorian mukaisesti ajatus 
siitä, että lapsen mediaan liittyvä tulkinta edellyttää erilaisia tulkintaan 
liittyviä taitoja. Media myös osaltaan kehittää lapsen kommunikatiivis-
ta kompetenssia.

Tämän lisäksi luvussa arvioidaan tehdyn tutkimuksen pohjalta sym-
bolisen interaktionismin teorian mahdollisuuksia lasten mediansuhteen 
ja mediakompetenssin tutkimuksessa. 

Tutkimuksen viimeisessä, kahdeksannessa luvussa esitellään tutkimuk-
sen johtopäätökset.
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OSA I: LAPSET JA MEDIA
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2 LAPSET JA MUUTTUVA MEDIAYMPÄRISTÖ

Lasten mediankäytön ja mediantulkinnan tutkimuksen lähtökohtana voi-
daan pitää sitä, että mediankäyttö kehittyy monimuotoisessa kontekstis-
sa, jossa vaikuttavat monet tekijät toisiinsa kietoutuneina. Tällaista läh-
tökohtaa korostaa myös aihealueen viimeaikainen tutkimus (vrt. esim. 
Buckingham 1998; Kytömäki 1999; Livingstone 1990; 2001; Rönnberg 
1996; Rydin 1996; Suoninen 2004). Lasten mediankäytön tarkastelu me-
diaympäristönä lähestyy lasten mediankäyttöä ennen muuta tulkintaym-
päristönä ja ottaa huomioon mediavälineiden lisäksi median roolin laa-
jemmin lasten sosiaalisessa elämässä unohtamatta median sisällöllistä ja 
kulttuurista ulottuvuutta. 

YHTEISKUNTA / KULTTUURI / MEDIAPOLITIIKKA

LAPSI:
yksilölliset 
tekijät

PERHE:
sosioekonominen taus-
ta, mediavälineet

MEDIA:
mediasisällöt, media-
tuotanto
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Tällaisessa tarkastelussa (ks. kuvio 2-1) lapsen henkilökohtainen sosioe-
konominen tausta ja yksilölliset tekijät ja mediamieltymykset ovat mik-
rotason tekijöitä, joiden taustalla vaikuttavat makrotason yhteiskunnal-
listen tekijöiden ohella mediaa ohjaava sekä kansallinen ja kansainväli-
nen mediapolitiikka että mediayhtiöitten tuotantoon ja jakeluun liittyvä 
toiminta. 

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana mediaan liittyvä yleinen ke-
hityksen suunta on kaiken kaikkiaan ollut mediasisältöjen määrällinen 
kasvu. Valintavaihtoehtojen lisääntyminen osaltaan vaikuttaa mediaan 
liittyviin valintoihin, joita kuitenkin perustaltaan ohjaavat lapsen henki-
lökohtaiset lähtökohdat ja perheen elämäntyyli. Valinnoista muodostuu 
siten entistä individualisoituneempia (esim. Bovill & Livingstone 2001, 
180; Johnsson-Smaragdi 2001, 114; Buckingham 2003, 24). Muutosta 
tukevat osaltaan mediavälineiden kehityksessä tapahtuvat tekniset muu-
tokset, jotka mahdollistavat yhä yksilöllisemmän käytön ajasta ja paikas-
ta riippumatta.

Seuraavassa luodaan katsaus lasten sosiaalisessa ja välineellisessä me-
diaympäristössä, mutta myös niitä laajemmassa kulttuurisessa kontekstis-
sa viimeisten vuosien ja vuosikymmenen aikana tapahtuneisiin ja meneil-
lään oleviin muutoksiin. Tarkastelu ei rajoitu yksinomaan pienten lasten 
mediaympäristöön, vaan tavoite on myös luoda yleiskuva muutoksista, 
jotka koskettavat länsimaista elämänmuotoa, perhettä ja mediaa yleen-
sä. Meneillään olevat muutokset koskettavat luonnollisesti myös lapsia ja 
heidän elämäänsä ja mediasuhdettaan.

Eurooppalaisilla lapsilla on keskimäärin käytettävissään kotonaan 
useita erilaisia mediavälineitä, ja eurooppalaiset 9–16-vuotiaat lapset ja 
nuoret käyttävät päivässä keskimäärin neljä ja puoli tuntia aikaa joukko-
viestinnän parissa, kun mukaan lasketaan musiikin kuuntelu ( Johnsson-
Smaragdi 2001, 113–138). Käyttötapojen ja käyttöajan perusteella lapset 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään: vähän mediaa käyttävät, perinteisellä 
tavalla käyttävät ja johonkin median tai mediaryhmän käyttöön erikois-
tuneet käyttäjät. 
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Kolmeen suurimpaan käyttäjäryhmään kuuluu kahdeksankymmentä pro-
senttia lapsista. Loppu yksi viidesosa muodostaa pieniä alle viiden pro-
sentin erityisryhmiä, jotka ovat erityisen kiinnostuneita joistakin tietyis-
tä medioista, kuten tietokoneista, peleistä, videoista ja niiden erilaisista 
yhdistelmistä. Vähän mediaa käyttäviin nuoriin kuuluu nelisenkymmen-
tä prosenttia lapsista. He käyttävät selvästi muita ryhmiä vähemmän ai-
kaa joukkoviestimien parissa, keskimäärin kaksi ja puoli tuntia, päivässä. 
Tämän ryhmän lapset katsovat sen sijaan muihin välineisiin verrattuna 
enemmän televisiota ja heillä on monipuoliset median käyttötaidot. Pe-
rinteisesti mediaa käyttävien ryhmään kuuluu kaksikymmentä prosenttia 
lapsista, ja he viettävät aikaansa median parissa alle neljä tuntia päiväs-
sä. ( Johnsson-Smaragdi 2001, 113–138.) Tämä ryhmän jäsenet käyttävät 
melko vähän uusia viestimiä, kuten elektronisia pelejä, tietotekniikkaa ja 
Internetiä. Kokonaan televisioon erikoistunut lapsiryhmä, noin kaksi-
kymmentä prosenttia, katsoo televisiota paljon, yli kolme ja puoli tuntia 
päivässä. Heidän median kokonaiskäyttönsäkin on keskimääräistä kor-
keampi, yli viisi tuntia. Tähän viimeiseen ryhmään lukeutuvat eri media-
välineistä erityisesti televisiota suosivat pienet lapset. Heidän katseluai-
kansa on luonnollisesti vähäisempi kuin runsaasti televisiota katselevilla 
vanhemmilla lapsilla. Pienten lasten television katseluun käyttämää ai-
kaa ohjaavat vanhempien ohella heidän välineiden käyttötaitonsa, mut-
ta myös sellaiset tekijät, kuten heidän yleensä varhaisempi nukkumaan-
menoaikansa.

Tapahtuneesta viestintävälineiden teknisestä kehityksestä ja niiden 
mahdollistamasta individualistisesta käytöstä huolimatta on televisio 
edelleenkin lasten suosituin ja myös eniten käyttämä yksittäinen väline 
( Johnsson-Smaragdi 2001, 114–116). Eurooppalaiset, sekä lapset että ai-
kuiset, voivat katsoa televisiota kaikkialla, ja television katseluun käytetty 
aika viekin valtaosan siitä ajasta, joka yleensä käytetään median parissa. 
Uusien viestimien suosio ei ole ainakaan toistaiseksi vielä yltänyt televisi-
on suosion tasolle ja esimerkiksi vuonna 2006 suomalaisten 4-9-vuotiait-
ten lasten television katselu lisääntyi aiempien vuosien laskusuuntauksen 
jälkeen neljä minuuttia ollen vuorokaudessa keskimäärin 62 minuuttia 
(Finnpanel 2007). Tutkimusten mukaan etenkin tietokoneet, Internet ja 
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viestinnän digitalisoituminen ovat muuttaneet varsin nopeasti myös pien-
ten lasten mediaympäristöä ja eurooppalaiset lapset pääsevät Internetiin 
niin kotoa, koulusta kuin julkisissa tiloissa. Muutoksesta huolimatta lap-
set ja nuoret viettävät Internetissä edelleen selvästi vähemmän aikaa kuin 
katsomalla televisiota (Livingstone & Bober 2005, 10). Mediavälineiden 
lisääntyminen kodeissa on merkinnyt sitä, että samanaikaisesti on avoinna 
useita erilaisia mediavälineitä (Finnpanel 2007). Kaikkia uusia mediaväli-
neitä ja mediatuotteita luonnollisesti käytetään lähes kaikissa ikäryhmissä, 
mutta niiden parissa käytetyn ajan määrä vaihtelee ja niiden käyttäjäkunta 
on usein selkeästi profiloituneempaa. Sen sijaan eri viestimistä televisio 
välineenä kohtaa kaikenikäisiä ja kaikista sosiaaliluokista lähtöisin ole-
via lapsia ja nuoria. Kun mukaan otetaan myös television tai tietokoneen 
kautta katsottavat erilaiset tallenteet, voidaan audiovisuaalisen median 
roolia lasten elämässä kaiken kaikkiaan pitää varsin merkittävänä.

Eurooppalaisista maista eniten aikaa television katseluun käytetään 
Unkarissa. Siellä jokainen yli 14-vuotias katsoo televisiota keskimäärin 
235 minuuttia päivässä. Seuraavaksi tulevat englantilaiset, 228 minuuttia 
päivässä, kahdeksannella sijalla ovat saksalaiset, 193 minuuttia ja kuuden-
nellatoista sijalla suomalaiset 150 minuutilla. Vähiten aikaa television pa-
rissa viettävät sveitsiläiset, 128 minuuttia päivittäin. (Schulz 2000, 124.)

Tarkasteltaessa lasten mediaympäristöä lapsen näkökulmasta, lapsi-
keskeisesti, havaitaan nopeasti median roolin kodeissa olevan kuin min-
kä muun kulutushyödykkeen tahansa. Media on osa vapaa-ajan viettoa 
ja mediasisällöt ja -välineet ovat usein osa sosiaalista toimintaa. Tällainen 
näkökulma asettaa median puitteisiin, jotka estävät "ylimainostettujen 
kuvitelmien rakentumisen median ja erityisesti digitaalisen median ym-
pärille" (Livingstone 2001, 310). Lapsen elämä koostuu useista erilaisis-
ta elämän alueista: ystävien, vanhempien ja sisarusten kanssa vietetyistä 
hetkistä, harrastuksista, koulussa ja päiväkodissa vietetystä ajasta ja myös 
suosikkiohjelmien seuraamisesta. Siis aivan samoin kuin on tapahtunut 
edellisilläkin vuosikymmenillä. Lasten jokapäiväinen elämä muuttuukin 
hitaammin kuin teknologinen kehitys edistyy, ja lasten elämän vielä laa-
jemmat ulottuvuudet – kasvaminen, itsenäistyminen, kiintopisteen muut-
taminen vanhemmista vertaisryhmään – ovat paljon pysyvämpiä kuin ar-
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viot siitä, miten media muuttaa lasten elämää. Tällainen näkökulma pyr-
kii tarkastelemaan kohdettaan, lapsia ja heidän mediasuhdettaan, laajem-
massa kontekstissa. Tavoitteena on silloin selvittää sitä, mikä on median 
merkitys ja rooli lasten elämässä. Lapsilähtöinen mediatutkimus pyrkii 
vastaamaan kysymyksiin ottamalla tutkimuksen keskiöön lapsen. Tavoi-
te on ennen muuta nostaa esiin lapsen omat näkemykset, kokemukset ja 
tulkinnat median roolista hänen elämässään.

Kun katsotaan taaksepäin ja verrataan nykypäivän lasten ja nuorten 
elämää heidän vanhempiensa lapsuuteen ja nuoruuteen, havaitaan me-
neillään olevia suuria ja laajakantoisia muutoksia, jotka koskettavat erityi-
sesti perhettä. Avioerot ovat lisääntyneet, naisten osuus työmarkkinoilla 
on kasvanut edelleen, ja perinteisen ydinperheen ohelle ovat tulleet muut 
perhemallit. Taloudellisen kehityksen myötä on eurooppalaisten lasten 
tilanne keskimäärin parantunut. Yhä useampi nuori saa jatko- tai kor-
keakoulutuksen, mutta samanaikaisesti kilpailu työpaikoista on koventu-
nut, ja yhä harvempi saa elinikäisen työpaikan pätkätöiden osuuden koko 
ajan lisääntyessä. (Livingstone & d’Haenens & Hasebrik 2001, 8.) Laa-
jat muutokset koskettavat myös globaalia taloutta, politiikkaa sekä tek-
nologiaa. Kysymyksiä herääkin siitä, miten tällaiset muutokset vaikutta-
vat lapsiin ja heidän median käyttöönsä ja laajemmin mediaympäristöön. 
Muuttaako globaali media perheen ja lasten kulutusarvoja, ja miten esi-
merkiksi lasten tietokonetaidot, jotka takaavat pääsyn rajoittamattomaan 
tietoavaruuteen, vaikuttavat vanhempien auktoriteettiin? 

Jälkimodernismia analysoineet teoreetikot ovat esittäneet, että par-
haillaan on käynnissä laajoja institutionaalisia ja yksilötason muutoksia, 
jotka murtavat perinteisiä historiallisia ketjuja. Vaikka nykyinen kehi-
tys ei välttämättä aiheutakaan menneisyyteen johtavan suhteen katkea-
mista, on mahdollisuuksien ohella pelko sosiaalisen elämän eriytymises-
tä. (Giddens 1991, 1-2; Livingstone & d’Haenens & Hasebrik 2001, 8; 
Buckingham 2003, 16.)

Modernit instituutiot, ja tähän joukkoon on eittämättä liitettävä myös 
media eri muodoissaan, eroavat aikaisemmista sosiaalisista muodoista 
muun muassa siinä, että ne ovat erityisen dynaamisia toimissaan, joilla 
ne voivat katkaista perinteiset tavat ja tottumukset (Buckingham 2003, 5). 
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Näillä instituutioilla on globaali vaikutus ja siksi, kun niiden aiheuttamien 
monimutkaisten muutosten mahdollisuuksia ja vaaroja hahmotetaan, on 
lasten mediaympäristön tarkastelussa kiinnitettävä huomiota privatisoitu-
miseen, individualisoitumiseen ja globaalistumiseen (Giddens 1991, 1).

Privatisoituminen koskettaa sekä niitä julkisia tiloja, joissa ihmiset toi-
mivat kansalaisina, että paikallisia tiloja, joissa ihmiset ovat joko kuluttajia 
tai yleisöjä. Ihmiset pääsevät Internetin kautta yhä vapaammin yhteisiin 
julkisiin tiloihin, ja tämän kehityksen vastakohtana ovat vapaa-ajan pri-
vatisoituneet muodot joko kotona tai erilaisissa kaupallisissa keskuksis-
sa. Privatisoitumiskehitys voi helposti johtaa perheen roolin vähenemi-
seen lapsen kasvattajana siitäkin huolimatta, että koti on edelleen paikka, 
joka ensi sijassa huolehtii lapsen hyvinvoinnista. Perheen jäsenet elävät 
yhä enenevässä määrin yhdessä mutta erillisinä. Privatisoituminen ja sii-
hen läheisesti kytkeytyvä individualisoituminen näyttävätkin muuttavan 
perinteisesti tärkeänä pidetyn sosiokulttuurin edellytyksiä toimia lapsen 
identiteetin ja käyttäytymisen luojana ja muokkaajana (ibid., 9).

Lasten ja perheiden muuttunut sosiaalinen tilanne on muuttanut myös 
lapsiin kohdistuneita odotuksia. Viime vuosituhannen loppua kohti men-
täessä odotettiin, että lapset lisääntyvässä määrin käyttäytyvät individu-
aalilla tavalla, ja heidän täytyi jotenkin osata myös orientoitua odotetulla 
tavalla. Voidaankin ajatella, että mitä enemmän lapsuutta varjostavat per-
heen ulkopuolelta tulevat vaikutukset ja suuntautumismallit, sitä enem-
män kasvaa myös itsenäinen mahdollisuus toimia oman mielen mukaan 
ja tehdä omia valintoja. Tällaista kehitystä voidaan tarkastella eräänlaisena 
elämän omaelämäkerrallistumisena. (Büchner 1990, 77–78.) Vaikka sekä 
privatisoituminen että individualisoituminen kuvaavat käsitteellisin kei-
noin sosiaalisten suhteitten muuttumista, kuvaavat ne molemmat myös 
kulttuurin kerrostuneisuutta.  Muutokset heijastuvat luonnollisesti myös 
koteihin, ja kodin roolin ja tehtävän tarkastelu muutoksessa on monimut-
kaista ja jopa vaikeaa. Privatisoitumisen myötä kodista muodostuu entis-
tä vahvemmin ja useammin paikka, jossa vapaa-aika ja työ vuorottelevat.  
Perinteinen lähtökohta tutkia yksityistä ja sosiaalista elämää sosiaaliluo-
kan, sukupuolen ja iän avulla ei enää useinkaan ole riittävä. 
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Kulttuurin siirtymisen kannalta tarkasteltuna privatisoitumisen ohella 
perheiden ja yksilöitten elämän individualisoituminen merkitsee sitä, 
että lapset saavat yhä vähemmän heidän kulttuurisia mahdollisuuksiaan 
ja taustojaan perinnöksi vanhemmiltaan.  Etenkin Euroopassa osa julki-
sesta ja yhteisöllisestä ilmapiiristä on muuttunut yhä kaupallisemmaksi, 
ja tämä kehitys on heikentänyt yhteisöjen kulttuurisia mahdollisuuksia 
tarjota elämäntyylivaihtoehtoja. (Livingstone & d’Haenens & Hasebrik 
2001, 10.)

Privatisoitumisen ja individualisoitumisen ohella länsimaista elämän-
muotoa luonnehtii ja muokkaa kaupallistuminen ja sen ilmenemisen eri 
muodot. Myös lasten ja nuorten kulttuurien ja median kaupallistuneet 
muodot tunkeutuvat yhä voimakkaammin koteihin. Kehitys on johtanut 
siihen, että lapsia ja nuoria kohdellaan arvokkaina markkinoina ja mer-
kittävinä kulutuksen ohjaajina myös kotiin liittyvissä asioissa. Media ei 
enää ole vain keino välittää kulutusviestejä, vaan se on alkanut muodostua 
lapsille muusta sisällöstään erottumattomammaksi tekijäksi edistäessään 
median välittämiin sisältöihin liittyvien oheistuotteiden markkinointia. 
(Mm. Gunther & Furnham 1998, 4-8; Livingstone & d’Haenens & Ha-
sebrik 2001, 10.) Kulttuurien yhdenmukaistuminen ja kaupallistuminen 
on kirvoittanut esiin monia huolestuneita näkemyksiä ja kysymyksiä, jot-
ka koskevat kansallista identiteettiä, kielellisiä rajoja ja moraalisia perin-
teitä.  Lasten ylikansalliset mediatuotteet onkin usein nähty huolestutta-
vana ennusmerkkinä kansallisten kulttuurien tulevaisuudesta.

2.1 Television mediamaisema ja ideomaisema lasten 
mediaympäristössä

Lasten mediaympäristö koostuu välineistä ja välineiden välittämistä si-
sällöistä. Eri medioiden luonteeseen liitettyä mielikuvaa niiden tehosta 
tai vaikutuksesta ohjaa paljolti kunkin median ensisijainen sisältö. Me-
diavälineiden tarkastelua ohjaavat siten eriasteiset toiveet ja pelot. Esi-
merkiksi video- ja tietokonepelejä ei pidetä vain elokuvan ja television 
laajennuksina tai jatkumoina vaan niitä tarkastellaan usein ennen muuta 
pelin näkökulmasta. Elektronisissa peleissä korostetaan niiden interaktii-
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vista luonnetta. Myönteisenä piirteenä pidetään pelaajan mahdollisuutta 
ohjata pelin kulkua ja lopputulosta. Näin tarkasteltuna pelaaminen näh-
dään vuorovaikutteisena toimintana, jossa lapsi on aktiivinen toimija. Op-
timistit katsovatkin, että esimerkiksi pelit ovat jopa opetuksellisesti val-
lankumouksellisia ja edustavat erilaista sosialisaation muotoa. (Feilitzen 
& Bucht 2001, 24.) Pelit voivat olla mielikuvituksellinen tie avata tule-
vaisuuden portteja, koska ne opastavat lapsia selviytymään virtuaalitodel-
lisuudessa. Lisäksi pelit harjoituttavat lasten hahmotustaitoja ja sosiaalis-
ta kompetenssia ja valmentavat toimimaan aktiivisesti ja kontrolloimaan 
muuttuvaa digitaalista ympäristöä. Pessimistit sen sijaan korostavat pelien 
sisältöjen koostuvan ylettömästä väkivallasta, seksistä ja rasismista. Hei-
dän mielestään pelit aiheuttavat lapsissa aggressiivisuuden lisääntymistä, 
tunteiden kovettumista, pelkoa ja vähentävät empatiantunteita. Edellä 
mainittujen lisäksi pelit voivat tuhota lasten henkisten prosessien kehit-
tymistä, sosiaalisia suhteita ja kulttuurille tärkeää inhimillisyyttä. Televi-
sioon sen sijaan on usein liitetty huolestuneita näkökulmia, jotka pitävät 
television katselua lasta passivoivana toimintana. Tarkasteluissa on usein 
korostunut huoli television mahdollisuuteen vaikuttaa suoraan lapsen 
ajatteluun ja sitä kautta hänen toimintaansa.

Lasten omaa suhdetta mediaan selvittäneet tutkimukset ovat toden-
neet lasten käyttävän erilaisia mediavälineitä, koska se on heidän mie-
lestään hauskaa, jännittävää ja mielikuvituksellista. Esimerkiksi televisi-
on katseluun liitetään mielihyvän kokemuksia, ja lisäksi lapset kertovat 
saavansa sieltä oppimisen kokemuksia ja tuntevat pääsevänsä televisiossa 
esiintyvien ihmisten ja asioiden sisälle. Eivätkä lapset katso ainoastaan 
lasten ohjelmia, vaan erilaiset saippuaoopperat ja toimintaohjelmat kuu-
luvat heidän katsomislistojensa kärkeen. Tällaiset ohjelmat lapset koke-
vat älyllisesti haastaviksi, ja lasten mielestä ne auttavat ymmärtämään ai-
kuisten moraalisia ja sosiaalisia ongelmia (vrt. Blumer 1970; Lull 1990; 
Morley 1986; Feilitzen & Bucht 2001, 39–42). Television ohjelmatarjonta 
koostuu pääosin aikuisille suunnatusta tarjonnasta ja kuvaa siten aikuis-
ten maailmaa, joka luonnollisesti kiinnostaa lapsia. Eri medioiden välit-
tämä kuva kuitenkin vaihtelee ohjelmasta ja välineestä toiseen siirryttä-
essä, mutta pohjimmiltaan se on sidoksissa yhteiskunnan kulttuuriseen 
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ilmastoon ja jopa ohjelmien tuotantopolitiikan erilaisiin ajanjaksoihin. 
Sisältöön ja tuotantoon vaikuttaa myös yhä kasvava kilpailu sekä medi-
oiden välillä että niiden sisällä (mm. Blumer 1986, 184–185; Bourdieu 
1998a, 39–43).

Lasten mediaympäristön mediasisältöjä voidaan lähestyä kahdesta 
suunnasta, mediamaiseman ja ideomaiseman käsitteiden avulla (Appa-
durai 1990, 289–299). Ensimmäinen tarkastelukulma, mediamaisema, 
lähestyy mediasisältöjä niiden jakelun ja tuotannon kautta. Ideomaisema 
sen sijaan luonnehtii median välittämää sisältöä ja siitä muodostuvaa ku-
vaa. Median ideomaisema koostuu siis niistä ajatuksista, käsitteistä, kuvis-
ta ja ylipäätään laajemmin mediasisältöjen välittämistä arvoista. Hyvänä 
esimerkkinä muutoskehityksestä on etenkin televisio ja sen sisällöissä ja 
toimintatavoissa tapahtuneet muutokset. 

Televisio ja sen mediamaisema ja ideomaisema ovat molemmat sidok-
sissa tapahtuneeseen tekniseen välinekehitykseen ja historiallispoliittiseen 
muutokseen. Eurooppalaisen television yksi varsin merkittävä sisällöllinen 
muutosajanjakso voidaan ajoittaa parin vuosikymmenen taakse, 1980-lu-
vun alkuun, jolloin poliittinen ilmastonmuutos johti eri maissa muutok-
siin television ohjelmistossa ja tuotannossa. Samaan aikaan tapahtui myös 
laajoja koulutukseen, ympäristöön ja viriävään tekniikan kehitykseen liit-
tyneitä sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia, jotka osaltaan rakensivat yh-
teisöjä aikaisempaa heterogeenisemmiksi (Dahlgren 2000, 24–26). Yksi 
merkittävä tekijä oli julkisen palvelun monopolin murtuminen, joka johti 
julkisen palvelun kanavat uudenlaiseen kilpailutilanteeseen. Toinen askel 
oli tuotannon kaupallistuminen. Alan uudet toimijat, kaupalliset televi-
sioyhtiöt, organisoivat toimintatapansa markkinaperiaatteiden mukaisesti, 
ja niiden tulolähteeksi muodostui ennen muuta mainonta. Kolmas muu-
tos oli tuotannon ja lähetystoiminnan kansainvälistyminen. Siinä missä 
julkisen palvelun kanavat olivat ennen muuta kansallisia toimijoita, oli-
vat uudet kanavat paikallisia, alueellisia, kansallisia ja ylikansallisia. Tele-
visiotoiminnasta muodostui nopeassa tahdissa kansalliset rajat ylittävää 
toimintaa.

Vastaavanlainen muutos tapahtui myös lapsille suunnatussa televisio-
tarjonnassa. Televisio-ohjelmien tuottamista ja jakelua ohjaaviksi tekijöik-
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si muodostuivat taloudelliset tekijät, ja tuolloin myös kansallinen ohjel-
matoiminta yhdistyi globaaleihin tuotantorakenteisiin. Tekniikan kehit-
tymisen ja lainsäädännöllisten rajoitusten purkamisen myötä kansalliset 
rajat eivät ole enää asettaneet rajoja informaation kululle. Maailman viih-
deteollisuuden kärjen muodostivat kuusi yritystä: Time Warner, Disney, 
Bertelsmann, News Corporation, Viacom ja Sony. Nämä yritykset hal-
litsevat myös maailmanlaajuista lastenohjelmien tuotantoa ja usein myös 
jakelua. Yrityksistä neljä on yhdysvaltalaista, yksi japanilais-yhdysvalta-
lainen ja yksi saksalainen. (Carlsson 1998, 9.)

Suuntaus oli varsin toisenlainen verrattuna eurooppalaista julkisen pal-
velun televisiotoimintaa ennen 1980-lukua ohjanneisiin perusajatuksiin, 
jotka pohjimmiltaan perustuivat valistusaatteisiin ja ajatukseen television 
ideaalista kulttuurispedagogisesta tehtävästä. Niiden pohjalta televisio-
toiminnan ensisijainen tehtävä oli toimia yleisön, kansan sivistäjänä, in-
formoijana ja kulttuurisena rikastuttajana, joka otti huomioon eri etniset 
ryhmät, kansalliset ja kielelliset vähemmistöt, eri ikäryhmät ja sukupuolet 
(Appadurai 1990, 295–310; Brant & De Bens 2000, 16).

Muutosvauhti oli varsin ripeää, ja viime vuosikymmenen loppuun 
mennessä lähes kaikissa Euroopan maissa, poikkeuksina Itävalta, Irlanti ja 
Sveitsi, televisiotoimintaa hoitivat sekä eri tavoin julkista tukea nauttivat 
kanavat että kaupalliset yritykset (Brant & De Bens 2000, 21). Kaupal-
listen kanavien määrällinen kasvu on vaikuttanut myös julkisen palvelun 
televisiokanavien sisältöön niiden ohjelmatarjonnan viihteen lisääntymi-
senä, vaikka edelleenkin julkisen palvelun kanavien sisällöstä on merkit-
tävä osa informatiivista ohjelmatarjontaa. Valtaosa eri televisiokanavien 
välittämästä fiktio-ohjelmistosta on alkuperältään Yhdysvalloista. Näin 
siitäkin huolimatta, että tutkimusten mukaan katsojat arvostavat korkealle 
maan omakielisen tuotannon. (Brant & De Bens 2000, 18–22.)

Vuonna 1997 Suomessa julkisen palvelun kanavan ohjelmistosta oli 
viihdettä lähes kolmannes, 27 prosenttia, ja tarjonnasta 13 prosenttia oli 
tuotettu Yhdysvalloissa. Kaupallisilla kanavilla luvut olivat 36 ja 27 pro-
senttia. Saksassa julkisen palvelun kanavilla esitettiin vastaavana ajankoh-
tana viihdettä jonkin verran enemmän, 31 prosenttia ohjelmistosta, josta 
yhdysvaltalaista alkuperää oli 9 prosenttia. Yksityisillä kaupallisilla kana-
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villa viihdetarjonta hallitsi yli puolta ohjelmatarjonnasta, 60:tä prosenttia, 
ja siitä lähes puolet, 48 prosenttia, oli peräisin Yhdysvalloista. Englannin 
julkisen palvelun kanavan tarjonnasta viidennes luokiteltiin viihteeksi, 
mutta se oli lähes kokonaan, 16- prosenttisesti, yhdysvaltalaista. Yksityi-
sillä kanavilla viihdettä sen sijaan esitettiin Englannissa vertailumaihin 
nähden selvästi vähemmän, 26 prosenttia, mutta sielläkin suurin osa oh-
jelmistosta, 21 prosenttia, oli Yhdysvalloista.

Suomalaisen julkisen palvelun televisiokanavien (TV1 jaTV2) ohjelma-
tarjonnasta ulkomaisia elokuvia ja fiktioita oli vuonna 2005 yhteensä 23 
prosenttia. Yhteensä kotitalouksissa nähtävien analogisten ja digitaalis-
ten kanavien kotimaisuusaste oli 60 prosenttia ja eurooppalaisuusaste 89 
prosenttia. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2006, 21–23.) Kotimaisista 
televisiokanavista (TV1, TV2, MTV3 ja Nelonen) etenkin julkisen pal-
velun kanavat panostivat kotimaiseen ohjelmatarjontaan. Korkein koti-
maisuusaste oli TV2:lla, jonka ohjelmistosta 68 prosenttia oli kotimaista 
tuotantoa. TV1 tarjosi suomalaista alkuperää olevaa ohjelmistoa 64 pro-
senttia ja eurooppalaista 24 prosenttia. MTV3:n ohjelmistosta vastaavas-

Julkinen Yksityinen

Yhteensä USA:sta Yhteensä USA:sta

Suomi 27 13 36 27

Saksa 31 9 60 48

Englanti 20 16 26* 21

Taulukko 2-2**: Ulkomaista alkuperää olevien fiktiivisten televisio-ohjelmi-
en osuus prosentteina kokonaislähetysajasta Suomessa, Saksassa ja Englannis-
sa vuonna 1997. (European Audiovisual Observatory 1999, Brant & De Bens 
2000, 20 mukaan).

* Luvusta on poistettu BSkyB osuus. (BSkyB on Rupert Murdockin omistama ja 
Englannissa toimiva satelliittikanava.) 

**Taulukossa olevat tiedot ovat yhdeksän vuoden takaiset. Finnpanelista kerrotaan, 
ettei se kerää tämäntyyppisiä tunnuslukuja ( Jouni Talonen, Finnpanel, 4/2006). 
Myöskään Yleisradion tutkimusosasto ei ole enää vuosiin kerännyt vastaavanlai-
sia tietoja. Tilastoja ei siten myöskään ole lähetetty European Audiovisual Ob-
servatoryyn tai muille eurooppalaisille tutkimuslaitoksille ( Juha Haaramo, Yle, 
tutkimusosasto, 4/2006). 
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ti oli 52 kotimaista ja amerikkalaisia 39 prosenttia. Kanavista Nelonen 
esitti ulkomaisia ohjelmia selvästi suomalaisia enemmän. Sen tarjonnasta 
oli vuonna 2005 yli puolet tuotettu Pohjois-Amerikassa, kun kotimaisen 
ohjelmistotarjonnan osuus oli vajaa kolmannes (emt., 42). 

Vuonna 2005 eri kotimaisten kanavien välisen ohjelmatyyppivertai-
lun mukaan suomalaisia lastenohjelmia oli TV1:n tarjonnasta 2,8, TV2:
n 16,4, MTV3:n 6,1 ja Nelosen 7,5 prosenttia (emt., 48). Vuosina 2004-
2005 eri kanavien lastenohjelmien kokonaistarjonnassa ei edellisiin vuo-
siin verrattuna tapahtunut merkittävää lisäystä. Kokonaistarjontaan suh-
teutettuna saivat lastenohjelmat kuudesosan (14,7 h/viikko) TV2:n, kah-
deksan prosenttia (6,7 h/viikko) Nelosen, kuusi prosenttia (5,8 h/viikko) 
MTV3:n ja vaajaan kolme prosenttia (3,1 h/viikko) TV1:n tarjoamasta 
ohjelma-ajasta. Digitaalisista kanavista lähettivät ruotsinkielinen FST-
D 12,1 prosenttia (5,2 h/viikko) ja YLE24 0,5 prosenttia (0,4 h/viikko) 
lastenohjelmaa (emt., 85).

Yleisradion analogiset televisiokanavat lähettivät vuonna 2005 eniten 
kotimaisia lastenohjelmia. Kaupallisista kanavista myös Nelosen tarjonta 
oli varsin kotimaista. Tätä osuutta nosti kuitenkin merkittävästi kanaval-
la useita kertoja viikossa lähetetty Buusteri-ohjelma. Vähiten kotimaista 
tarjosi MTV3, jolla oli kuitenkin varsin runsaasti eurooppalaista alkupe-
rää olevia lastenohjelmia. Pohjois-Amerikassa tuotettua ohjelmistoa oli 
tarjolla niin MTV3:n kuin Nelosen ja TV2:n lastenohjelmissa. Eniten 
muun maailman, kuten Japanissa ja Australiassa tuotettua lastenohjelmaa 
tarjosivat MTV3 ja TV2. (emt., 85-86.)
.

Vuoden 2007 kuluessa tilanne eri yhtiöiden lähettämien lastenohjelmien 
osalta kuitenkin muuttuu MTV3:n maksullisen lapsille suunnatun mak-
sullinen televisiokanavan aloitettua toimintansa vuoden vaihteessa.

Lastenohjelmien tuotannon kohdalla tapahtunut muutos on kulke-
nut melko samansuuntaisesti muun televisio-ohjelmatuotannon kanssa. 
Tuotantomäärät ovat kasvaneet ja erityisen tuntuva lisäys tapahtui viime 
vuosikymmen aikana, jolloin esimerkiksi Yhdysvaltojen tällä hetkellä toi-
minnassa olevasta vajaasta sadasta lapsille suunnatusta televisio- tai ra-
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diokanavasta 50 aloitti toimintansa vuosina 1996–1999 ja vuonna 2001 
niistä suurimpia voitiin katsella 90 miljoonassa kodissa yli 70 maassa. 
(Feilitzen & Bucht 2001, 16–18.)

Kansalliset televisioyhtiöt painivat useissa maissa taloudellisten kan-
nattavuusongelmien kanssa. Kannattavuuskysymysten ja kasvaneen ohjel-
ma-ajan seurauksena omaa ohjelmatuotantoa on vähennetty ja ohjelmia 
ostetaan yhä enemmän ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä. Selvitysten mu-
kaan kansallisesti tuotettujen lastenohjelmien määrä on vähentynyt koko 
Euroopan alueella (vrt. Feilitzen & Bucht 2001, 17). Esimerkiksi neljässä 
vuodessa, vuodesta 1991 vuoteen 1995 mennessä, määrä laski sekä abso-
luuttisesti että suhteellisesti mitattuna ja samanaikaisesti tuontiohjelmi-
en määrä nousi. Vuonna 1995 enää vain 37 prosenttia lastenohjelmista 
tuotettiin paikallisesti ja loput 62 prosenttia oli ulkomaista tuotantoa ja 
tästä puolet oli peräisin Yhdysvalloista (ibid.).

Muutosta lasten mediamaisemassa ovat jouduttaneet ennen muuta 
kaksi keskeistä tekijää. Ensinnäkin voidaan mainita erilaisten kauppaa 
koskeneitten säännöstelyohjeistojen purkaminen ja kaupallisten kanavi-
en välinen kilpailu katsojista ja mainostajilta saatavista tuloista. Kehitys 
on ollut erityisen voimakas niissä maissa, joissa julkisesta rahoituksesta 
aikaisemmin nauttineet yhtiöt ovat yhteiskuntien myöntämän tuen pie-
nentyessä tulleet aikaisempaa riippuvaisemmiksi mainos- ja sponsoroin-
tituloista.  Useiden maiden kokemat taloudelliset kriisit ja monien ul-
komaalaisten kanavien tarjonnan kasvu ovat johtaneet yhä pienempään 
kansalliseen tuotantoon (Feilitzen & Bucht 2001, 16–17). Kehitystä ovat 
tukeneet osaltaan myös yhteiskuntien tavoitteet turvata jokaiselle kou-

TV1 TV2 MTV3 Nelonen FST-D YLE24

Suomi 86,5 47,9 10,1 48,6 60,3 32,1

Muut Pohjoismaat 7,5 0,2 9,0 4,7 18,4 19,2

Muu Eurooppa 4,0 14,0 23,3 9,5 15,1 28,1

Pohjois-Amerikka - 27,7 38,5 36,1 - 20,6

Muu maailma - 10,5 19,1 1,2 6,1 -

Yhteensä 100 100 100 100 100 100

Taulukko 2-3: Lastenohjelmien alkuperä Suomessa kanavittain vuonna 2005 (%). 
(Liikenne-ja viestintäministeriö 2006, 86.)
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lulaiselle ja opiskelijalle vapaa pääsy tietoverkkoihin (vrt. Kasvio 2001, 
242–243; Suoranta & Lehtimäki 2004, 1–4). 

Toinen lasten mediamaisemaan vaikuttanut tekijä on useimmissa Eu-
roopan maissa lapsille tarkoitettujen ohjelmien kansallisen tuottamisen 
ohella ollut niille varatun lähetysajan väheneminen (Garitaonandia & 
Juaristi & Oleaga 2001, 141–142). Luonnollisesti tällainen ohjelmisto-
politiikka on tavallisempaa kaupallisilla kuin julkisen palvelun kanavilla. 
Perinteisesti esimerkiksi Suomessa ja Englannissa, joissa molemmissa on 
vahva julkisen televisiotuotannon perinne, esitetään lastenohjelmia ilta-
päivisin ja opetusohjelmia aamuisin. Tämä perinteinen ohjelmien aikaryh-
mittely, samoin kuin kansallinen lastenohjelmien tuottaminen, on kuiten-
kin yhä suuremmassa vaaravyöhykkeessä ja kalliimpihintaisille ohjelmille 
on entistä vaikeampi löytää rahoitusta, kun myös julkisen palvelun kana-
vien toimintaa arvioidaan katsojamäärien avulla. Seurauksena onkin ollut, 
että useissa Euroopan maissa lapsille tarkoitettu ohjelma-aika sijoittuu 
aamuun. Käytännössä tämä useinkin tarkoittaa sitä, että niissä perheissä, 
joissa ei ole varaa hankkia lastenohjelmia välittävää kanavaa, on lasten lä-
hes mahdotonta katsoa heille tarkoitettuja ohjelmia iltapäivisin tai iltaisin. 
(Garitaonandia & Juaristi & Oleaga 2001, 141–142.)

2.2 Tutkimuksen vertailumaiden lasten välineellinen 
mediaympäristö

Yleisesti voidaan todeta, että lasten mahdollisuudet seurata television 
ohjelmatarjontaa tai katsella videoita ovat hyvin samankaltaiset eri puo-
lilla Eurooppaa, siis myös Suomessa, Englannissa ja Saksassa. Mediavä-
lineympäristömme on kuitenkin ollut viimeisten vuosien aikana hyvin 
nopean muutoksen alaisena. Tässä muutoksessa tietokoneet, Internet ja 
niihin läheisessä yhteydessä olevat viestintävälineet ovat olleet keskeises-
sä asemassa. Yksi iso muutostapahtuma on parhaillaan meneillään ole-
va viestinnän välityksen digitalisoituminen. Muutoksen nopeutta kuvaa 
se, että Euroopan Unionin jäsenmaissa oli kesäkuun 2005 lopussa noin 
48,7 miljoonaa laajakaistaliittymää. Määrä kasvoi vuodessa vuoden 2004 
kesäkuusta noin 18,5 miljoonalla liittymällä. Laajakaistaliittymien luku-
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määrä kotitalouksissa olikin vuonna 2005 Saksassa 21,7%, Iso-Britannia 
31,8% ja Suomessa 40,5% (Liikenne – ja viestintäministeriön julkaisu-
ja 2/2006, 11.)

Muutos lasten mediavälineympäristössä on siis aivan viime vuosina ol-
lut erittäin nopea. Mutta tutkimusten mukaan audiovisuaaliset mediavä-
lineet ja etenkin televisio on edelleen säilyttänyt vahvan aseman pienten 
lasten elämässä. Tämän tutkimuksen kokoamisen aikaan vuonna 2000 yli 
90 prosentilla eurooppalaisista 6–7 -vuotiaista lapsista oli televisio ja vi-
deolaite kotonaan. Saksalaisilla ja englantilaisilla lapsilla televisio oli kai-
killa ja suomalaisistakin lapsista melkein kaikilla. Sen sijaan lasten omassa 
huoneessa olevien viestintävälineiden määrässä oli tuolloin jo selvempiä 
eroja. Puolella englantilaisista 6–7 -vuotiaista lapsista oli huoneessaan 
televisio ja 11 prosentilla myös videot. Saksalaisilla lapsilla oma televisio 
on 32 prosentilla ja 5 prosentilla videolaite. Suomessa pienillä lapsilla oli 
vähiten omia viestintälaitteita: televisio löytyy joka viidennen lapsen huo-
neesta ja video on 6 prosentilla lapsista (d’Haenens 2001, 57–58). 

Eniten satelliitti- ja kaapelikanavia löytyi vuonna  2001 saksalaisis-
ta perheistä: niitä oli 74 prosentilla. Englantilaisilla perheillä niitä oli 45 
prosentilla ja suomalaisilla 40 prosentilla. Pienillä lapsilla omassa käy-
tössään oli satelliitti- ja kaapeliyhteyksiä kuitenkin suhteellisen vähän, 
Saksassa 6, Englannissa 5 ja Suomessa 2 prosentilla. Satelliitti- ja kaape-
likanavien ohella pienillä lapsilla oli varsin vähän käytettävissään myös 
puhelimia (d’Haenens 2001, 57–58).

Merkittävä ero vertailumaiden lasten käytettävissä olevien mediavä-
lineiden määrässä oli sen sijaan erilaisten elektronisten pelien kohdalla. 
Elektronisia pelejä oli noin joka neljännen 6–7-vuotiaan englantilaislap-
sen omassa huoneessa. Englantilaisissa kodeissa, joissa oli pieniä lapsia, 
niitä oli 64 prosentilla. Englantia onkin usein kutsuttu "kuvaruutuviihteen 
maaksi" (Bovill & Livingstone 2001, 181), jossa "kiinnostus tietokonet-
ta kohtaan jää televisioon liitettävien pelikoneitten varjoon" (d’Haenens 
2001, 79). Vähiten elektronisia pelejä löytyi saksalaisten lasten perheis-
tä, joissa niitä oli 16 prosentilla ja 6–7-vuotiailla oli niitä käytössä omas-
sa huoneessaan 10 prosentilla. Suomalaiset lapset ja perheet sijoittuivat 
englantilaisten ja saksalaisten väliin siten, että 36 prosentilla perheistä oli 
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pelejä kotona ja 12 prosentilla pienistä lapsista oli niitä omassa huonees-
sa (d’Haenens 2001, 79). 

Tietokoneita puolestaan oli eniten suomalaisten 6–7-vuotiaitten lasten 
kodeissa, 61 prosentilla. 10 prosentilla lapsista oli tietokone omassa huo-
neessaan. Englannissa vastaavat luvut olivat 49 ja 10 prosenttia ja Saksas-
sa 34 ja 4 prosenttia. Myös Internet-yhteyksiä oli suomalaisissa kodeissa 
englantilaisia ja saksalaisia useammin (d’Haenens 2001, 65–66).

Kirjahylly ja siellä olevia kirjoja löytyi useimmista eurooppalaisten 
lasten huoneista, ja kirjat olivatkin radion ohella tavallisin viestin lasten-
huoneissa. Saksassa ja Suomessa lähes kaikilla 6–7-vuotiailla oli kirjoja 
omassa huoneessaan, kun Englannissa niitä oli noin kahdella kolmas-
osalla. Lapsen omistamien kirjojen määrä kuitenkin vähenee Englannis-
sa merkittävästi 13 ikävuoden jälkeen. Sen sijaan Saksassa ja Suomessa 
myös lasten lapsen henkilökohtaisesti omistamien kirjojen määrä kasvaa 
lapsen iän karttuessa (d’Haenens 2001, 77–78).

Eurooppalaisen vertailututkimuksen mukaan (d’Haenens 2001, 78) 
saksalaiset lapset viettivät vertailumaiden lapsia enemmän aikaa omas-
sa huoneessaan. Näin siinäkin tapauksessa, ettei heillä ollut huoneessaan 
omaa televisiovastaanotinta. Yli puolet saksalaisista 6–7-vuotiaista lapsis-
ta vietti puolet tai enemmän valveilla oloajastaan omassa huoneessaan, ja 
34 prosenttia saksalaisista lapsista katsoi televisiota yksin. Suomalaisista 
lapsista viidennes ja englantilaisista lapsista 18 prosenttia vietti puolet 
tai enemmän valveillaoloajastaan omassa huoneessaan. Tulosten perus-
teella on esitetty, että saksalaiset pienet lapset pitävät yksilöllisestä tele-
vision katselemisesta ja että he haluavat myös itse määritellä sitä, mitä 
he katsovat.

Median käytön on tutkimusten mukaan arveltu olevan jo varsin var-
hain sukupuolittunutta, ja eurooppalaisten lasten eri medioiden käyttö-
tutkimukset ovat osoittaneet, että pojat ovat tyttöjä aikaisemmin kiinnos-
tuneita interaktiivisista mediavälineistä ja he myös ottavat tyttöjä aikai-
semmin ne käyttöönsä (d’Haenens 2001, 82; Livingstone & Bober 2005, 
28). Vaikka tytöillä on poikia vähemmän käytössään omia televisioita ja 
videoita, on ero välineiden omistamisessa erityisen merkittävä tietoko-
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neitten ja pelilaitteiden kohdalla. Ainoastaan kirjoja on tyttöjen huoneissa 
todennäköisemmin hieman poikien huoneita enemmän. 

Viestintävälineiden omistamiseen vaikuttaa siis lapsen sukupuoli, mut-
ta siihen vaikuttavat luonnollisesti myös lapsen ikä ja perheen sosioeko-
nominen tausta. Tyttöjä kiinnostavat mediavälineistä poikia enemmän 
televisio, musiikintoistolaitteet ja puhelin. Pojat sen sijaan ovat tyttöjä 
innostuneempia tietokoneista ja peleistä. Vaikka nykyisin useimpien eu-
rooppalaisten lasten ja nuorten perinteisten mediavälineiden omistami-
seen on perhetaustalla varsin vähäinen vaikutus, näkyy perheen sosioekono-
misen aseman vaikutus kuitenkin erityisesti tietokoneitten ja Internet-liitty-
män omistamisessa (d’Haenens 2001, 82; Livingstone & Bober 2005, 28).

2.3 Millaisia ohjelmia lapset katsovat?

Lapsikatsojilla on varsin vähän sanottavaa siihen, mitä ohjelmia televi-
siokanavat välittävät ja milloin ne niitä ajallisesti esittävät. Lapset valit-
sevat suosikkiohjelmansa tarjolla olevista mahdollisuuksista ja saatavilla 
olevasta tarjonnasta. Ohjelmien tuottajilla ja mediateollisuudella on siten 
suuri vaikutus lasten valintoihin sillä, millaisia ohjelmia he lapsille tuot-
tavat. Tutkimusten mukaan lapset kuitenkin suosivat kansallisia ohjelmia. 
Tämän voidaan katsoa ainakin jossain määrin osoittavan sen, että lapset 
kykenevät kansallisia ohjelmia katsoessaan reflektoimaan omaa kulttuuri-
aan (Garitaonandia & Juaristi & Oleaga 2001, 156). Tällä hetkellä useim-
mat eurooppalaiset maat ovat kuitenkin riippuvaisia televisio-ohjelmien 
tuonnista. Ohjelmien tuottajien kannalta taas on tärkeää tuottaa ohjel-
mia, jotka ovat sisällöllisesti sellaisia, että ne voidaan ymmärtää mahdol-
lisimman monessa kulttuurissa. Kansainvälisiä lapsille tarkoitettuja oh-
jelmatuotantoja ohjaavat perimmältään ennen muuta tuotantoyhtiöitten 
välinen kilpailu ja näitten tuotteitten usein myös globaali markkinointi 
(Feilitzen & Bucht 2001, 36–37).

Ennen kaikkea lapsen ikä ja sukupuoli ohjaavat sitä, millaisia ohjel-
mia lapset pitävät mielenkiintoisina samoin kuin mediavälineen valintaa 
laajemminkin.  Tutkimusten mukaan sen sijaan perheen sosioekonomi-
sella taustalla tai sillä, asuuko lapsi kaupungissa, lähiössä tai maaseudulla 
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ei näyttäisi olevan vaikutusta siihen, mitä lapset ovat kiinnostuneita kat-
somaan (Garitaonandia & Juaristi & Oleaga 2001, 150). 

Eurooppalaisen vertailututkimuksen mukaan pienillä lapsilla Suomes-
sa, Englannissa ja Saksassa on varsin samanlainen maku televisio-ohjel-
mien suhteen (Garitaonandia & Juaristi & Oleaga 2001, 143–151). Kai-
kissa maissa 6–7-vuotiaat tytöt ja pojat valitsivat suosikkiohjelmikseen 
piirretyt. Niistä ilmoitti ensisijaisesti pitävänsä yli kuusikymmentä pro-
senttia pojista ja hieman vajaa puolet tytöistä. Myös toiseksi suosituim-
man ohjelmalajin suhteen lapset olivat yksimielisiä. Erilaisista sarjoista 
ilmoitti pitävänsä yksitoista prosenttia tytöistä ja kahdeksan prosenttia 
pojista. Kolmanneksi suosituimman ohjelmalajin kohdalla sukupuolten 
suosituimmuusasema sen sijaan muuttuu. Tytöt ilmoittavat suosikeiksi 
katsomislistalleen saippuasarjat, perheohjelmat ja makasiiniohjelmat, kun 
poikien listan muodostavat makasiiniohjelmat, perheohjelmat ja komedi-
at. Lasten mielenkiinto eläin- ja luonto-ohjelmia kohtaan vähenee heidän 
kasvaessaan, ja niiden tilalle tulevat elokuvat, poptähdet ja televisioesiin-
tyjät. Tyttöjen kiinnostus piirrettyihin laskee merkittävästi jo seitsemän-
nen ikävuoden jälkeen, ja ohjelmien sisältämä romantiikka ja musiikki 
muodostuvat yhä tärkeämmiksi mediankäyttöä ohjaaviksi tekijöiksi.

Tarkasteltaessa lasten suosikkiohjelmien suhdetta sen perusteella, 
kuuluvatko ne lastenohjelmiin vai aikuisten- tai perheohjelmiin, ha-
vaitaan vertailumaiden osalta kuitenkin mielenkiintoinen ero. Saksassa 
82 prosenttia 6–7-vuotiaista lapsista ilmoittaa suosikkiohjelmikseen las-
tenohjelmat ja 18 prosenttia aikuisille ja perheille suunnatut ohjelmat. 
Saksalaiset, ja myös sveitsiläiset lapset, suosivat lastenohjelmia vielä yh-
deksännen ikävuoden jälkeen, kun selvä enemmistö lapsista muissa eu-
rooppalaisissa maissa suosii tässä vaiheessa jo aikuis- ja perheohjelmia. 
Englannissa 6–7-vuotiaista lapsista 68 prosenttia pitää lastenohjelmista 
ja 32 aikuisille ja perheille suunnatuista ohjelmista. Suomalaiset lapset 
sijoittuvat tutkimuksen mukaan kahden vertailumaan välille siten, että 
lastenohjelmia suosii 72 prosenttia ja aikuisten- ja perheohjelmia 29 pro-
senttia lapsista. Eroja tosin osaltaan selittää se, että eri maissa television 
ohjelmalajeja tulkitaan ja nimetään eri tavoin ja siten tämä erilainen tul-
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kinta vaikuttaa kansallisiin eroihin. (Garitaonandia & Juaristi & Oleaga 
2001, 150–152.)

Eurooppalaisten lasten ohjelmavalinnoissa ei vertailututkimuksen mu-
kaan siis ole kovin merkittäviä eroja eri maitten välillä. Sukupuolten välil-
lä sen sijaan on eroja havaittavissa siitäkin huolimatta, että sosialisaatioon 
ja sukupuolikehitykseen vaikuttavat prosessit ovat eurooppalaisilla lapsil-
la suhteellisen samanlaisia (ibid., 156). Nämä prosessit osaltaan ohjaavat 
mediaan kohdistuvia valintoja. Pojat ovat yleensä kiinnostuneita urhei-
lusta ja suuntautuneita toimintaan ja valitsevat mediatarjonnasta urheilua 
ja toimintaa sisältäviä ohjelmia. Tyttöjen mielenkiinto sen sijaan kohdis-
tuu enemmän henkilöihin ja ihmissuhteisiin. Mutta on kuitenkin tärkeä 
muistaa, että huolimatta eroista ohjelmien valinnassa sukupuolten välillä 
niitä ei ole kuitenkaan syytä liioitella. Esimerkiksi pienistä pojista merkit-
tävä vähemmistö nauttii kerronnallisista ohjelmista ja tytöilläkin urheilu 
on eri ikäryhmissä viiden mielenkiintoisimman ohjelman listalla.

Tekninen kehitys muuttaa nopeasti lasten mediaympäristöä ja me-
diamaisemaa, ja lisääntyneet mediankäytön mahdollisuudet luovat myös 
uusia asetelmia, joiden pohjalta lapset joutuvat määrittelemään median-
käyttöään ja tulkitsemaan mediansisältöjä. Tiedollisilla taidoilla on näis-
sä prosesseissa merkittävä tehtävä, ja mediakasvatusta saaneiden lasten 
onkin todettu suhtautuvan esimerkiksi mainoksiin kriittisemmin kuin 
niiden lasten, jotka eivät ole saaneet vastaavanlaista opetusta (Werner 
1996, 147; Buckingham 2003, 112–114). Onkin perusteltua väittää, että 
mediatietojen ja -taitojen opettaminen toimii väylänä median vaikutuk-
sia vastaan ja tekee lapsista tietoisempia kuluttajia. Erityisen perusteltuja 
ovat yritykset sijoittaa analyysi lasten suhteesta mediaan heidän sosiaa-
lisen elämänsä laajemman ymmärtämisen sekä lapsuuden historian kon-
tekstiin.  Tällainen lähestyminen saattaa tuottaa myös melko toisenlaisen 
näkökulman vielä nykyisinkin aina silloin tällöin toistuviin keskustelui-
hin television ja median huonoista ja ohjaavista vaikutuksista lapsiin ja 
nuoriin (vrt. Buckingham 1998; 2003) tai pahimmillaan jopa lapsuuden 
katoamisesta (vrt. Postman 1982; 1985). Halutessamme ymmärtää las-
ten mediakokemuksia ja mediatulkintaa ja sitä roolia, joka medialla on 
heidän elämässään, meidän onkin hyvä asettaa lapsia koskeva mediatut-



46 47

kimus myös laajempaan sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen ja historialliseen 
kontekstiin.

Erityisesti viimeisen vuosikymmenen mediatutkimus on tarkastellut 
lapsia ennen muuta aktiivisina informaation tulkitsijoina. Yleisesti voi-
daan kuitenkin todeta, että lasten ja median välistä viestintätutkimusta 
on kuitenkin vuosikymmenten aikana ohjannut paljolti huoli median vai-
kutuksesta. Seuraavassa luvussa tarkastellaan lapsia koskevaa mediatutki-
muksen historiaa ja median tulkintatutkimusta tarkemmin.
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3 LAPSET, MEDIA JA TULKINTATUTKIMUS

Tässä luvussa luodaan katsaus lapsia ja mediaa koskeneeseen tutkimu-
straditioon. Luvun lähtökohta on lapsia ja mediaa koskeneen tulkinta-
tutkimusten ohella rakentaa kuvaa aihealueen tutkimuksen historiasta ja 
kehityksestä. Katsauksessa esitellään myös tarkemmin muutamia tulkin-
taa koskeneita tai niitä lähellä olevia tutkimuksia, joilla voidaan katsoa 
olleen merkittävä rooli tutkimusalueen kehittymiselle. Nämä tutkimuk-
set ja niiden tutkimustulokset esitellään luvussa lyhyesti. Luvussa tuodaan 
esiin myös joitakin tutkimushistoriallisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 
tutkimusalueen kehittymiseen nimenomaan viestinnällisen tutkimuksen 
viitekehyksessä.   

Aivan yleisesti voidaan todeta, että lapsia koskevaa viestintätutkimusta 
on sävyttänyt huoli median vaikutuksista lapsiin ja heidän kehitykseensä 
(Wartella & Reeves 1987; Drotner 1992). Tutkimuksen kehittymiselle on 
ollut ominaista myös se, että tutkimuksen alkusysäyksenä on usein toimi-
nut niin kutsuttuna yleisenä mielipiteenä esitetyt näkemykset, jollaisia on 
historian saatossa ilmennyt jokaisen uuden välineen ilmestymisen jälkeen 
(vrt. mm. Pietilä 1997, 158). Näin  julkinen keskustelu on ohjannut tutki-
muksellisia aiheita sen sijaan, että tutkimus olisi muodostanut keskuste-
lunaiheita tai politiikkaa. Toinen tärkeä tutkimukseen vaikuttanut seikka 
on ollut 20. vuosisadan mediaan liittyneet ja ennen muuta median hai-
tallisia vaikutuksia koskeneet väitteet, jotka ovat toistuneet lähes saman-
laisina kautta koko päättyneen vuosisadan, ja jokaisen välineen kohdalla 
tarkastelut ja enteilyt ovat olleet hyvinkin samankaltaisia. (Paik 2001, 7; 
Wartella & Reeves 1987, 162.) 

Tutkimuksellisten lähtökohtien lisäksi lapset ja media tutkimuskoh-
teena on mielletty eräänlaiseksi pehmeäksi tieteeksi, joka ei ole muo-
dostunut viestintäopillisten tieteentekijöitten valtavirran kiinnostuksen 
kohteeksi. Tämän seurauksena tutkimuksen siirtyminen kasvatustieteen, 
sosiaalipsykologian, psykologian ja osittain myös sosiologian piiriin on 
ollut osa sen luonnollista kehitystä. (Ks. esim. Wartella & Reeves 1987; 
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Livingstone 1990.) Viestinnän valtavirran rinnalla kulkemisen voidaan 
kuitenkin arvioida olleen tutkimuksen hajautumisen ohella sen kehitty-
misen kannalta rikastuttava tekijä.  Eri tieteenalat ovat tarjonneet aihealu-
een tarkasteluun ja tutkimukseen erilaisia näkökulmia, ideoita, teorioita ja 
jopa uudenlaisia tutkimusmenetelmiä ja siten edistäneet sen kehitystä.

Median välittämän informaation tulkintaan liittyvä tutkimus voidaan 
viestintätutkimuksen traditiossa sijoittaa tulkitsevan kulttuurintutkimuk-
sen piiriin. Tulkitseva kulttuurintutkimus nousi Yhdysvalloissa viestin-
tätieteitten tutkimuksessa esiin erityisesti 1970-luvulla. Sen juuret on 
kuitenkin löydettävissä Chicagon sosiologian koulukunnan keskeisessä 
suuntauksessa, symbolisessa interaktionismissa, joka lähestyi yksilöiden ja 
yhteiskunnan välistä suhdetta merkityksellisenä vuorovaikutuksena. Tul-
kitsevan kulttuurintutkimuksen lähtökohtana on tarkastella siten myös 
viestintää ja siihen liittyvää tulkintaa ja "merkityksiä yhteisen ja mielek-
kään kulttuurisen maailman luomisena" (Pietilä 1997, 281). Tällainen 
yhteinen maailma mahdollistaa ihmisten vuorovaikutuksen ja yhteistoi-
minnan sekä niiden uusiutumisen juuri yhteisesti jaettujen merkitysten 
tuottamisen avulla.

Tutkimuksellisena lähtökohtana tulkitseva kulttuurintutkimus on var-
sin laaja ja heterogeeninen. Siihen voidaan lukea useita viestintätutki-
muksen suuntauksia, kuten symbolinen interaktionismi, transaktionisti-
nen viestintäkäsitys ja joukkoviestinnän tarkastelu rituaalisena ja feno-
menologisena tutkimuksena. Kaikille näille suuntauksille on kuitenkin 
yhteistä tarkastella ihmisten merkityksen antoa tulkintana. (Pietilä 1997, 
282–283.) Eri suuntausten tavoitteena on siten ymmärtää ihmisen käyt-
täytymistä ja tulkita sen merkityksellisyyttä.

Erityisesti juuri symbolisessa interaktionismissa voidaan katsoa kitey-
tyneen pitkälti se Chicagon koulukunnasta juontuva perinne, josta tul-
kitseva kulttuurintutkimus on erityisesti myöhempinä vuosikymmeninä 
ammentanut, vaikka sen ei voidakaan luonnollisesti vielä tuolloin katsoa 
edustaneen kulttuurintutkimusta tutkimussuuntauksen nykyisessä mer-
kityksessä (Denzin 1992, 19, 47, 92; Pietilä 1997, 281). 

Lapsia ja mediaa koskenut tulkintatutkimuksen kehityksen tarkaste-
lu voidaan jakaa neljään vaiheeseen (ks. kuvio 3-1). Tulkintatutkimuksen 
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ensimmäinen, varhainen vaihe käsittää vuosikymmenet 1930–60. Tuolloin 
julkaistiin muutama merkittävä tutkimus, joiden voidaan katsoa luoneen 
tulkintatutkimuksen perustan. Tulkintatutkimuksen toisessa vaiheessa, 
1960–80-luvuilla, tutkimusta leimasi kertomuskaavion ja skeemateori-
an käyttö tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä. Tulkintatutkimuksen 
kolmannessa vaiheessa, 1990-luvulla, lapsia ja mediaa koskenut tutkimus 
painottui tulkinnan tarkasteluun vastaanottotutkimuksena. Tällöin tutki-
mukselle oli ominaista aihealueen tarkastelu monitieteellisen tutkimus-
otteen lisäksi myös kontekstuaalisissa yhteyksissä. Aivan viimeaikaisessa 
tutkimuksessa, tulkintatutkimuksen neljännessä vaiheessa, lasten media-
suhdetta on ryhdytty entistä laajemmin tarkastelemaan mediaympäris-
tönä. Lasten mediasuhteen tarkastelussa mediaympäristöllisenä tulkin-
taympäristönä painottuvat lapsen yksilöllisten tekijöitten ja sosiaalisen 
elämän kontekstin lisäksi suhteeseen liittyvät laajemmat kulttuuriset ja 
yhteiskunnalliset tekijät. 

Tulkintatutkimuksessa on erityisesti 1990-luvulta lähtien siirrytty 
kulttuurintutkimuksen perinteen mukaisesti tarkastelemaan lasten media-
suhteeseen vaikuttavia kontekstuaalisia tekijöitä. Yhdeksi keskeiseksi piir-
teeksi on muodostunut se, että lapsikatsojia on ryhdytty tarkastelemaan 
ennen muuta aktiivisina mediainformaation käsittelijöinä passiivisen vas-
taanottajan asemasta. Viimeaikainen lapsia ja mediaa koskeva tutkimus 
on ollut myös kiinnostunut tekniikan lapsen mediaympäristöön tuomista 
kulttuurisista ja yhteiskunnallisista muutoksista, mutta myös aihealueen 
vertaileva kulttuurintutkimus on muodostunut enenevässä määrin tutki-
joiden kiinnostuksen kohteeksi (mm. Livingstone & Bovill 2001.)

Lapsia ja mediaa koskeneen tutkimuksen tutkimukselliset vaiheet ei-
vät luonnollisestikaan etene lineaarisesti, vaan osaa tehdyistä tutkimuk-
sista voidaan tarkastella myöhemmin alkavaa suuntausta ennakoivana. 
Mediatulkintaan liittyvän tutkimushistoriallisen tarkastelun avulla py-
ritään ennen muuta osoittamaan jonkin ajanjakson keskeisiä tutkimuk-
sellisia ominaispiirteitä ja painopisteitä. Historiallisen katsauksen eduk-
si voidaan tutkimuksen etenemisen tarkastelun lisäksi nähdä myös se, 
että kehityksen ajallisen etenemisen kautta voidaan nähdä, nouseeko jo-
kin tutkimuksellinen tarkastelutapa mahdollisesti uudelleen tai jotenkin 
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muuttuneena myöhemmässä vaiheessa esiin. Esimerkkinä tällaisesti toi-
mii myöhemmin tässä luvussa esiteltävän symbolisen interaktionismin 
teorian kehittyminen ja sen mediatutkimuksellinen soveltaminen. En-
simmäiset teoriaan liittyvät tutkimuksethan ilmestyivät jo vuonna 1933. 
Ne jäivät kuitenkin useammista eri tekijöistä johtuen varsin pitkäksi aikaa 
unohduksiin ja nousivat uudelleen tutkijoiden tietoisuuteen 1980-luvun 
puolenvälin jälkeen G.H. Blumerin (1986) teoriaa käsitelleen teoksen il-
mestyttyä. Kuitenkin esimerkiksi viime vuosikymmenellä muiden mussa 
Margareta Rönnberg (1996) julkaisi teorian pohjalta toteuttamansa väi-
töstutkimus.

Tutkimuksen kehittymisen neljäs vaihe on nimetty "Media symbolise-
na tulkintaympäristönä", jonka muodostumisen katsotaan alkaneen viime 
vuosikymmenen lopulla.  Ajanjakson nimeämisen ja tarkastelun lähtö-
kohdaksi on otettu lasten mediansuhteen tutkimuksen kehittyminen ni-
menomaan tulkinnan näkökulmasta. Lapsia koskevan mediatutkimuksen 
kehityksessä ajanjakson tarkasteleminen symbolisena tulkintaympäristönä 
ei siten ole tutkimushistoriallisena ajanjaksona käytännössä vakiintunut. 
Tarkasteltavan ajanjakson nimeämisen taustalla on ollut ennen kaikkea 
halu tarkastella lasten mediatutkimuksen kehityksen ohella juuri tulkin-
tatutkimuksen historiaa osana muuta viestintätutkimuksen kehitystä. Li-
säksi luvun tavoitteena on avata hieman aiemmasta poikkeava näkökulma 
ja mahdollisesti joiltakin osin myös viitoittaa tutkimuksen tulevaa ke-
hitystä tulkintatutkimuksen kannalta tarkasteltuna. Tässä yhteydessä on 
myös aiheellista korostaa, että neljänneksi vaiheeksi nimetyn ajanjakson 
aikana on Suomessa tehty toki monia erilaisia lasten mediasuhteeseen, 
kuten vaikkapa mediakasvatukseen, liittyviä tutkimuksia. Siten esimer-
kiksi mediakasvatukselliseen tutkimukseen painottunut lapsia ja mediaa 
koskeva tutkimushistoriakatsaus tarkastelisi ajanjaksoa todennäköisesti 
toisenlaisen otsikon alla. 

Lapsia koskevan mediainformaation tulkintaan liittyvän tutkimuksen 
vaiheet kuvataan kuviossa 3-1 aikajanana. Lisäksi kuviosta ilmenee tut-
kimuksen teorian keskeisiä kehittäjiä ja yksittäisiä tutkimuksia, joilla voi-
daan katsoa olevan lapsia ja mediaa koskevan tutkimuksen ja siten koko 
aihealueen kehittymisen kannalta varsin keskeinen rooli.                                       
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3.1 Tulkintatutkimuksen varhaisvaihe 

Viestintätutkimuksen synty ajoitetaan 1900-luvun alkuvuosikymmeniin 
ja Yhdysvaltoihin, jossa tutkijat lähestyivät ensivaiheessaan viestintää 
yhteisyyden näkökulmasta.  Viestintätutkimuksen teoreettiset lähtökoh-
dat ovat kuitenkin löydettävissä Euroopasta ja 1800-luvun yhteiskunta-
tieteistä. Saksalaiset yhteiskuntateoreetikot Albert Schäffle, Karl Knies, 
Karl Bücher, Ferninand Tönnies ja Max Weber pohtivat jo tuolloin vies-
tinnän roolia yhteiskunnassa. Heidän töissään, niin erilaisia kuin ne oli-
vatkin, oli myös useita yhteisiä piirteitä. Yksi yhteinen piirre oli viestin-
nän tarkasteleminen yhteisyytenä ja yhteiskunnan olemassaolon ja kasvun 
edellytyksenä. Toinen tutkimuksia yhdistävä piirre oli poliittisen talous-
tieteen näkeminen keskeisenä tekijänä viestinnän tutkimuksessa. Kol-
mannen muodosti historiallinen tutkimusote. (Rantanen 1994, 23–24; 
Pietilä 1998, 397–398). 

I. vaihe II. vaihe III. vaihe IV. vaihe

Himmelweit & al.
(1958)

Payne-säätiön tutki-
mus (1932)

Mead (1934)

Schramm (1961)

1900 19001930 1960 1980 1990 2000

Blumer (1986)
Palmer (1986)
Morley (1986)

Lull (1990)
Rydin (1996)

Kytömäki (1999)

Livingstone & 
Bovill (2001)

Rönnberg (1996)

Elokuvatutkimus Vaikutustutkimus Aktiivinen katsoja Media
tulkintaym-
päristönä

Mass Communication 
Recearch (radio)

Kulttuurintutkimus

Uusmediatutkimus 
muodostuu

Televisiotutkimus 
muodostuu

Kuvio 3-1: Lapsia koskevan mediainformaation tulkintaan liittyvän tutkimuk-
sen vaiheet 1900–2007.
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Viestintätutkimus käynnistyi elokuvatutkimuksen parissa, jonka piirissä 
ryhdyttiin tutkimaan myös lasten ja elokuvan suhdetta. Elokuvatutkimuk-
sen alku ajoitetaan vuoteen 1914 ja päättyminen toisen maailmansodan 
alkamiseen. Tutkimuksen huippu ajoittuu vuoteen 1932, jolloin Yhdysval-
loissa julkaistiin laaja W.W. Chartersin johdolla toteutettu Payne-säätiön 
tutkimuksena tunnettu elokuvatutkimus. Tutkimuksen hieman tarkempaa 
tarkastelua tässä työssä puoltaa se seikka, että Payne-säätiön tutkimuksen 
toteuttivat niin kutsutun Chicagon koulukunnan viestinnän alan tutkijat. 
Chicagon koulukuntaan kuului myös Georg Herbert Mead, jonka aja-
tuksiin perustuu tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys symbolinen 
interaktionismi.  

Payne-säätiön tutkimus keskittyi selvittämään elokuvan mahdollisia 
vaikutuksia nimenomaan lapsiin ja nuoriin. Tätä varsin laajaa tutkimus-
ta voidaan pitää yhtenä viime vuosisadan merkittävistä lapsia ja mediaa 
koskeneista tutkimuksista. (Ks. mm. Wartella & Reeves 1987, 164; Pie-
tilä 1998b, 1-3). Tässä vaiheessa on myös syytä mainita, että varsinaises-
ti symbolisen interaktionismin käsitteen loi Herbert Blumer, joka oli G. 
H.  Meadin oppilas, ja häntä pidetään yhtenä Meadin työn merkittävä-
nä jatkajana ja kehittäjänä. Symbolisen interaktionismin teoria esitellään 
tarkemmin seuraavassa luvussa neljä.

3.1.1 Chicagon koulukunnan Payne-säätiölle tekemä 
elokuvatutkimus

Elokuvatutkimuksen alkuvaiheita sävytti huoli elokuvan vaikutuksista 
lapsiin ja nuoriin, ja Payne-säätiön tutkimuksen alku voidaankin ajoit-
taa 1800-luvun lopulla kehittyneen elokuvan synnyttämiin ristiriitaisiin 
ajatuksiin. Elokuvan synnyttyä 1800-luvun lopulla se "kehittyi nopeasti 
ja siitä tuli jo ennen ensimmäistä maailmansotaa etenkin nuorison kes-
keinen viihdemuoto" (Delia 1987, 39–40; Pietilä 1998b, 1). Uusi media 
joutui tarkkailun alle ja elokuva oli, soraäänistä huolimatta, julkisuudes-
sa pääasiassa syytettyjen penkillä. Tästä syystä elokuvan yllä leijui alus-
ta alkaen tiukkojen hallinnollisten rajoitusten uhka. Uhkaa torjuakseen 
elokuvateollisuus perusti 1922 itsesäätelyelimen nimeltä Motion Picture 
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Producers and Distributers of America. Tutkijoiden mukaan kysymyk-
sessä ei kuitenkaan ollut halu todelliseen itsesäätelyyn vaan enemmänkin 
julkisuuden suuntaan pystytetty kulissi, sillä tuotantoa sääntelemään luo-
dulla normistolla ei ollut riittäviä pakote- tai valvontakeinoja. Lisäksi ylei-
sö alkoi käydä yhä tyytymättömämmäksi elokuvien laatuun ( Jarvis 1991, 
128). Tällaisesta tilanteesta Payne-säätiön elokuvatutkimukset käynnis-
tyivät vuoden 1926 lopulla. Chicagon koulukunnan ajatukset vaikuttivat 
tähän tutkimustyöhön hyvin keskeisesti. Tutkimustulokset raportoitiin 
useina niteinä vuonna 1933, ja mukana oli 19 psykologia, sosiologia ja 
kasvatustieteilijää seitsemästä yliopistosta.

Chicagon koulukunnan edustajat olivat ennen muuta empiirikkoja. 
Heille oli luonnollista käyttää hyväkseen samoja empiirisiä tutkimusme-
netelmiä kuin luonnontieteilijät, eivätkä he hyväksyneet metodologista 
dualismia. Lisäksi koulukunta pyrki harjoittamaan arvovapaata tutki-
musta, jolla he tarkoittivat sitä, että tutkijoiden mielestä ihminen pystyy 
järkensä avulla erottamaan toisistaan tavoitteet ja keinot ja että tieteen 
tehtävänä on vastata kysymykseen, ovatko halutut tavoitteet mahdollista 
saavuttaa valituilla keinoilla. (Harisalo & Miettinen 1997, 122–126.)

Viestinnän tutkimuksen kannalta keskeisiä henkilöitä olivat esimer-
kiksi John Dewey, Robert Park, Charles H. Cooley ja Georg Herbert 
Mead. Heistä esimerkiksi Park opiskeli Saksassa. Tutkijat eivät kuiten-
kaan muodostaneet yhtenäistä koulukuntaa sanan tiukassa merkitykses-
sä. Chicagon koulukunnan viestintätutkimuksen lähtökohta oli tarkas-
tella viestintää laajemmin kuin pelkästään tiedon siirtona. Koulukunta 
piti joukkoviestinnän yhteiskunnallista roolia myönteisenä. (Carey 1989; 
1981, 74–75; Rantanen 1994, 24.)

Payne-säätiön projektia sävytti vakaumus elokuvien haitallisuudesta, 
vaikka siinä painotettiinkin tutkimuksen merkitystä. Jarvisin (1991, 129) 
mukaan tutkimuksen rahoittaja halusi todisteita vakaumukselleen, että 
elokuvat olivat pahasta. Tutkimuksessa selvitettiin kahdentoista osatut-
kimuksen voimin elokuvan erilaisia mahdollisia vaikutuksia fysiologisis-
ta ja tunneperäisistä reaktioista aina siihen, ruokkivatko elokuvat ennak-
koluuloja ja antoivatko ne lapsille ja nuorille käytös- ja toimintamalleja. 
(Lowery & DeFleur 1983, 35–11; Pietilä 1998b, 5.) Tutkimus käsitteli 
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yksityiskohtaisesti myös sellaisia huolestuneisuutta herättäneitä aihealu-
eita, kuten tietämistä muista kulttuureista, sekä suhtautumista väkivaltaan 
ja rikolliseen käyttäytymiseen.

Tutkimuksen laajuuden ja monialaisuuden huomioon ottaen sen mer-
kitys on jäänyt hämmästyttävän pieneksi ja jopa unohdetuksi. Tutkimuk-
sia ei juurikaan siteerattu neljännesvuosisataan (Wartella & Reeves 1987, 
163). Mutta omana aikanaan tutkimuksen tulokset saivat merkittäväs-
ti julkisuutta, joka tosin oli pääasiassa kielteistä, niin lehdistössä kuin 
akateemisissa julkaisuissa. Tutkimusprojektia moitittiin muiden muassa 
perspektiivin puutteesta. Tutkimuksen katsottiin jättäneen vastaamatta 
kysymyksiin siitä, kuinka elokuvien vaikutus suhteutuu ympäristön mui-
den ärsykkeiden vaikutuksiin. Kriitikoiden mukaan tieteellisten mene-
telmien laajasta käytöstä huolimatta Payne-säätiön tutkimus ei edistänyt 
ymmärrystä siitä, kuinka elokuvat vaikuttivat Amerikan yhteiskuntaan. 
Lisäksi katsottiin, että tutkimuksessa oli sivuutettu elokuvaan liittyvät 
laajemmat poliittis-taloudelliset yhteydet ja että siinä ei otettu varteen 
samaan aikaan tehtyjä tutkimuksia Amerikan yhteiskunnallisesta, kult-
tuurisesta ja taloudellisesta elämästä. (Pietilä 1998b, 19.)

Kielteiseen julkisuuteen olivat syynä ennen muuta tuloksista julkaistut 
kirjoitukset, joista merkittävin oli Henry James Foremanin kirjoittama 
populistinen kirja. Hän kärjisti tutkimuksen tuloksia päätelmiksi, joiden 
mukaan vaikutusvoimassaan elokuvat ovat kiistatta pahaksi niin yleisen 
kuin yksityisenkin moraalin kannalta. Tämä näkemys sointui täysin yh-
teen tutkimuksen rahoittajan politiikan kanssa. (Pietilä 1998b, 5.) Nämä 
kirjoitukset olivat kauaskantoisia ja loivat pohjan hallituksen toimille, jot-
ka perustuivat ajatukselle elokuvasta merkittävänä sosiaalisten ongelmien 
luojana (Wartella & Reeves 1987, 163). 

Tosiasiassa tutkimuksen tulokset eivät olleet yhteneviä Foremanin kir-
joittaman tiivistelmän kanssa. Tutkimuksen loppuraportin mukaan sama 
elokuva voi vaikuttaa lapsiin eri tavalla ja vaikutus on riippuvainen lapsen 
iästä, sukupuolesta, taipumuksista, oletuksista, sosiaalisesta ympäristöstä, 
aikaisemmista kokemuksista ja vanhempien vaikutuksesta (Pietilä 1998b). 
Nämä tulokset ovat yhteneviä myöhempien lapsia ja mediaa koskeneitten 
tutkimustulosten kanssa. Edelleen vaikutusten todettiin olevan ehdolli-
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sia liittyessään käyttäytymiseen, asenteisiin, tunteisiin tai tietämiseen ih-
misistä ja tapahtumista. Esimerkiksi Blumerin osatutkimuksen Movies, 
Delinquency and Crime johtopäätös oli, että elokuvan vaikutus rikolli-
seen käyttäytymiseen voi olla vastakkainen ja riippuu esitetyistä teemois-
ta, katsojan sosiaalisesta ympäristöstä, asenteista ja mielenkiinnon koh-
teista. (Ks. myös Blumer 1986; Pietilä 1998b.).

Kritiikistä huolimatta tutkimus on saanut myös aivan toisenlaisia ar-
vioita. Lowerin ja DeFleurin (Lower & DeFleur 1983, 55; Pietilä 1998b, 
20.) mukaan pioneeriprojektina Payne-säätiön tutkimukset selvästikin 
vakiinnuttivat joukkoviestinnän tutkimuskentän tieteellisen orientaation 
piiriin. Ne ennakoivat nykyistä kiinnostusta merkitysteoriaan ja mallien 
hyödyntämiseen sekä suuntasivat uuden kentän huomion asennemuutok-
siin, uinuvien vaikutusten ja käyttötarkoitusten, sisällön erittelyn, mallin-
tamisen ja todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tapaisiin kysymyksiin. 
Ne painottivat määrällisiä, kokeellisia ja surveyanalyyttisia menetelmiä, 
mutta sovelsivat silti myös laadullisia lähestymistapoja. Ennen muuta nuo 
tutkimukset syrjäyttivät viestinnän tutkijoiden parissa pitkään vallinneen 
harrastuksen tutkia propagandaa retorisen erittelyn muotoja edustavin 
menetelmin. 

Vaikka voidaankin sanoa, että Payne-säätiön tutkimukset eivät tuol-
loin suoraan hyödyttäneet alan myöhempää tutkimusta, ennakoivat ne 
kuitenkin jo monia myöhempiä kehityskulkuja ja sittemmin MCR-pe-
rinteen käyttöönottamia menetelmiä. Vaikka esimerkiksi Joseph Klappe-
rin vuonna 1960 julkaisema vaikutusvaltainen tiivistelmä "e Effects of 
Mass Communication" sivuutti pitkälti Payne-säätiön tutkimukset, on 
tärkeä huomata, että osatutkimusten menetelmiä ja tutkimuksellisia ase-
telmia hyödynnettiin myöhemmin esimerkiksi sekä Wilbur Schrammin 
(1961) että Hilde T. Himmelweitin (1958) johtamissa laajoissa lapsia ja 
televisiota koskeneissa tutkimuksissa. 

Chicagon koulukunnan tutkijoiden työ on kuitenkin noussut uudes-
taan huomion kohteeksi aivan viimeisten vuosikymmenten aikana. Pay-
ne-säätiön tutkimus sijoitetaankin nykyisin usein tutkimuksen alkupis-
teeksi sen sijaan, että aloitettaisiin Mass Communication Research -pe-
rinteen ensimmäisestä vaiheesta. Myös sosiaalipsykologiaa lähellä oleva 
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viestinnän tutkimus on omassa tutkimushistoriassaan löytänyt yhteydet 
Chicagon koulukuntaan ja symbolisen vuorovaikutuksen teorian syntyyn 
(ks. mm. Livingstone 1990, 13). Yhdysvaltalainen kulttuurintutkimus on 
muutenkin nostanut chicagolaisen viestinnän näkemyksen, yhteisyys ver-
sus siirto, uudestaan esiin ja samaan aikaan kvalitatiivinen tutkimus on 
uudestaan kiinnostunut esimerkiksi chicagolaisten etnografisesta tutki-
muksesta. (Rantanen 1994, 24.)

Yhteenvetona voidaankin todeta, että yhteistä alkuvaiheen lapsia ja 
nuoria ja mediaa käsitelleelle tulkitsevalle kulttuurintutkimukselle oli se, 
että tutkimus selvitti kognitiivisia malleja, kiinnitti huomiota kehityk-
sellisiin eroihin ja lasten tietoon maailmasta sekä selvitti heidän asen-
teitaan, arvojaan ja moraalisia käsityksiään. Kaikkia tällaisia tutkimuk-
sellisia lähtökohtia voidaan pitää juuri tulkintatutkimuksen kehittymi-
sen kannalta ensiarvoisen tärkeinä. Vaikka tutkimus päätyikin tulokseen, 
että median vaikutukset voivat olla voimakkaita, tutkijat panivat merkille 
myös muita tekijöitä, kuten lapsen kehitystason ja sosiaaliluokan, jotka 
voivat määrätä median vaikutusta (vrt. mm. Blumer 1986). Näistä tut-
kimuksista on vaikea löytää todistusaineistoa niiden samoihin aikoihin 
tehtyjen MRC-perinteen tutkimustulosten puolesta, jotka tarkastelivat 
median vaikutusta "lääkeruisku"-mallina (Wartella & Reeves 1986, 164; 
Pietilä 1997, 163.)

3.1.2 Tulkintatutkimus 1940–60-luvuilla

Mass Communication Research -perinne hallitsi viestintätutkimusta pa-
rinkymmenen vuoden ajan vuodesta 1940 aina 1960-luvulle saakka. Pe-
rinteen tärkein tutkimuskohde voi katsoa olleen joukkoviestinnän vaiku-
tus. Median vaikutustutkimuksen korostumiseen vaikuttaneet tekijät on 
löydettävissä yhteiskunnallisista, mutta myös historiallisista syistä, sillä 
monimutkaisen yhteiskunnan käyttöön tarvittiin entistä enemmän tie-
toa yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Tämän seurauksena viestintätut-
kimuskin muitten yhteiskuntatieteitten tapaan suuntautui kohti havain-
toperäisempää ja soveltavampaa tutkimustyötä. Historian tapahtumat ja 
etenkin kaksi maailmansotaa olivat nostaneet tärkeäksi tarpeeksi selvit-
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tää etenkin sotapropagandan tehoa ja keinoja. Myöhemmin tätä intressiä 
vahvisti kylmän sodan propagandailmasto. (Pietilä 1997; 1998; Kunelius 
1998, 118–119.) 

MCR-perinteen aika oli sen sijaan lapsia ja nuoria koskeneessa vies-
tintätutkimuksessa lähes pysähtynyttä aikaa. Aktiivinen viestintätutkimus 
kohdentui tänä ajanjaksona median ja politiikan sekä mielipidevaikutta-
misen tutkimukseen. Vuosina 1944–1946 ei esimerkiksi Yhdysvalloissa 
julkaistu lainkaan suoraan lapsia ja mediaa käsitellyttä tutkimusta. Lap-
sia ja elokuvaa koskenut tutkimus kuihtui vuoteen 1940 ja radiotutkimus 
vuoteen 1944 mennessä. (Wartella & Reeves 1986.)

Tutkimuksessa tapahtui käänne 1950-luvun lopulla, kun uuden me-
dian, television, leviäminen vauhditti tutkimusta television syntysijoilla 
Yhdysvalloissa. Vastaanottimien määrä lähti räjähdysmäiseen nousuun 
1950-luvun taitteessa. Kun amerikkalaisissa kodeissa oli vuonna 1946 
yhteensä 8 000 vastaanotinta, oli määrä runsas vuosikymmen myöhem-

Kuvio 3-2: Lapsia ja mediaa koskeneitten tutkimussitaattien määrä eriteltynä 
elokuvaan, radioon ja televisioon vuosina 1910–1960. (Wartella & Reeves 1987, 
168.)
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min, vuonna 1960, jo 45,7 miljoonaa kotivastaanotinta (Paik 2001, 15; 
Wartella & Reeves 1987, 168–169). 

Alkuaikojen yhdysvaltalainen televisiotutkimus lähti seuraamaan aikai-
semmilla vuosikymmenillä vahvasti edustettuna ollutta vaikutustutkimus-
ta. Vuonna 1949 Paul Lazarsfeld julkaisi yhdessä R. N. Stantonin kanssa 
joukkotiedotuksen tutkimusta käsitelleen "Communication Research" -
teoksen. Aikakauden tutkimuksesta antaa kuvan myös Wilbur Schram-
min vuonna 1954 toimittama artikkelikokoelma "e Process and Effects 
of Mass Communications". Jo pari vuotta aiemmin, vuonna 1952, oli jul-
kisuuteen tullut Bernard Berelsonin teos "Contet Analysis in Communi-
cation Research", joka tarkasteli tiedotustutkimuksen sisällön analyysia. 

Lasten televisiosuhteen tutkimuksen uranaukaisijana voidaan pitää Jo-
seph Klapperin teosta "Children and television". Klapper kuvaili teokses-
saan erilaisia lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia. Teoksen sisältämät tut-
kimukselliset hypoteesit muodostuivatkin suuntaa näyttäviksi alan myö-
hemmälle tutkimukselle (vrt. Himmelweit 1958, 68). Samoihin aikoihin 
alkoivat myös television vaikutusta laajemmin lasten vapaa-ajan käyttöön 
ja ostotottumuksiin selvittäneet tutkimukset. Tutkijoita kiinnostivat myös 
lasten ympäristön, sosiaalisten suhteitten ja  television katselun välinen 
suhde. Vuonna 1948 T. E. Coffin julkaisi Journal Applied Psychology -
lehdessä kahdeksan sivun mittaisen selvityksen aiheesta "Television’s Ef-
fects on Leisure-Time Activities", ja kolme vuotta myöhemmin julkaistiin 
E. E. Maccobyn television ja koulunkäynnin yhteyksiä selvittänyt tutki-
mus "Television, Its Impact on School Children". 

Samaan aikaan, yhdysvaltalaisen tutkimuksen keskittyessä perinteen-
sä mukaisesti vaikutustutkimukseen, painottui eurooppalainen tutkimus 
hieman toisin. Etenkin englantilaiset tutkijat kiinnostuivat lapsen ja te-
levision psykologisesta suhteesta: mitä lapset ymmärsivät television sisäl-
löstä, mistä lapset pitivät televisiossa ja miten lapset reagoivat televisio-
ohjelmiin. Myös vaikutustutkimus Euroopassa asemoitui hieman toisin. 
Psykologista lähestymistapaa noudattaen kysyttiin, vaikuttaako televisio 
mahdollisesti lasten asenteisiin. Merkittävin tuon ajan tutkimus oli sosi-
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aalipsykologi Hilde T. Himmelweitin johdolla toteutettu "Television and 
the Child" (1958). Tutkimuksen rahoitti BBC Audience Department.

Himmelweitin tutkimuksen mukaan lapset käyttivät televisiota, koska 
se oli helposti saatavilla ja auttoi ajan kuluttamisessa. Televisio antoi lap-
sille tunteen siitä, että he olivat asioista selvillä. Ohjelmien sisältämät tu-
tut teemat ja mallit lisäsivät toistuessaan turvallisuuden tunnetta. Muina 
kiehtovina asioina lapset pitivät television tuomaa muutosta päivärytmis-
sä, jännitystä, mahdollisuutta paeta sen pariin ja mukavia ihmisiä. Lasten 
mielestä television arvo koostui sen kyvystä dramatisoida asioita silloin, 
kun ohjelmien ideat ja asiat olivat lapselle tunnetasolla tuttuja. Lapset 
kuitenkin pelkäsivät realistisesti esitettyä väkivaltaa. Tästä havainnosta 
huolimatta tutkijat eivät löytäneet todistusaineistoa sen väitteen puoles-
ta, että televisio aiheuttaisi lapsissa aggressiivista käyttäytymistä. Tosin 
he eivät myöskään löytäneet vastakkaisia näkemyksiä tukevaa aineistoa 
(Himmelweit 1958, 313–363). 

Television sosiaaliseksi ansioksi katsottiin lasten parempi viihtyminen 
kotona kuin kodin ulkopuolella. Yhdessäolo ei kuitenkaan tiivistänyt per-
hesiteitä, sillä vaikka televisio piti perheen jäsenet tiiviimmin kodin pii-
rissä, ei se kuitenkaan onnistunut sitomaan ihmisiä yhteen. Tukevia to-
disteita ei saatu myöskään väittämään, että katselu tekee lapsista passii-
visia. Mutta tutkijat korostivat, että he eivät myöskään havainneet, että 
lapsista olisi tullut katselun ansiosta aikaisempaa toimeliaampia tai että 
katselu olisi ohjannut lapsia tekemään uudenlaisia asioita, kuten osallis-
tumaan kilpailuihin, tutustumaan uusiin paikkoihin tai aloittamaan uusia 
harrastuksia (ibid., 367–376).

Tutkijaryhmän keskeinen johtopäätös oli, että lasten television katse-
lua ohjaavat ennen muuta lapsen persoonalliset ja yksilölliset tekijät, joista 
määräävin tekijä on älykkyys.

Tämä Himmelweitin tutkimus samoin kuin kolme vuotta myöhemmin 
ilmestynyt Wilbur Schrammin tutkimus ovat molemmat toimineet suun-
nan näyttäjinä myöhemmälle eurooppalaiselle ja myös suomalaiselle tut-
kimukselle. Vuonna 2001 ilmestyi Sonia Livingstonen ja Moira Bowillin 
johdolla yhdessätoista Euroopan maassa ja Israelissa toteutettu yhteistut-
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kimus "Children and eir Changing Media Environment. A European 
Study", joka monilta lähtökohdiltaan kunnioittaa edeltäjiään.

Toinen aikakauden merkittävä lasten televisiosuhdetta selvittänyt tut-
kimus oli Wilbur Schrammin vuonna 1961 julkaisema "Television in the 
Lives of Our Children". Tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa ja Kana-
dassa vuosina 1958–59, ja tähän mittavaan tutkimukseen osallistui lähes 
13 000 lasta ja 4 000 aikuista. Tutkimuksella selvitettiin ennen muuta 
television lasten elämään tuomia muutoksia. Lisäksi tarkasteltiin, miten 
paljon ja millaisia ohjelmia lapset katsoivat eri ikäkausina ja eri aikoina, 
mitä televisio heille merkitsi ja miten he vertasivat sitä muihin medioi-
hin. Schrammin tutkimuksen lähtökohta oli, etteivät lapset ole istuvia 
uhreja, joita televisio puree, vaan "lapset valitsevat television, ei televisio 
heitä". (Schramm 1961, 1.) 

Schrammin ja hänen tutkijakollegoidensa mukaan lasten television 
katseluun on olemassa kolme keskeistä syytä. Ensinnäkin televisio tuottaa 
lapsille passiivista, viihdyttävää mielihyvää ja mahdollisuuden elää fanta-
siamaailmassa. Toiseksi lapset saavat informaatiota ilman että sitä pitää 
erityisesti hakea, ja kolmanneksi televisio toimii sosiaalisena, keskustelun 
aiheita antavana välineenä. Tutkijat päättelivät, että televisio antaa eri lap-
sille erilaista tyydytystä, mutta että juuri sen fantasiaa stimuloiva vaikutus 
on keskeisessä roolissa. Mutta vaikka fantasia korostuukin lasten näke-
myksissä, he siinä sivussa omaksuvat tietoa (ibid., 57–98.)

Schrammin (1961, 135–168) tutkijaryhmän mukaan televisio antaa 
enemmän kuin mikään muu media muotoa lasten varhaiselle sosialisaa-
tiolle. Televisio rakentaa tavan, jolla lapsi käyttää medioita, ja muiden 
medioiden valinnat määritellään sen perusteella, mitä lapsi odottaa tele-
visiolta. Lapset aloittavat median käytön varhain, mutta paremmin kou-
lutettujen vanhempien lapset muita aikaisemmin. Schramm arveli syyksi 
vanhempien printtimedian käytön antaman esimerkin ja lisäksi lukutai-
don, joka on riippuvainen vanhempien sosiaalisesta taustasta ja vanhem-
pien antamasta toimintamallista.

Tutkijat arvelivat televisiosta olevan eniten hyötyä pienille, alle kou-
luikäisille lapsille. Lapsen kokemusmaailma on tuolloin vielä suhteelli-
sen kapea, joten melkein mikä tahansa kokemus on uusi ja saa sen vuok-
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si lapsen huomion. Siksi ennen lukemaan oppimista televisiolla olisikin 
Schrammin mukaan ainutlaatuinen tilaisuus tarjota lapselle uutta tietoa 
ja kasvattaa muun muassa hänen sanavarastoaan. Myöhempi tutkimus 
on edelleen vahvistanut monet Schrammin tutkijaryhmän keskeiset ha-
vainnot.

3.2 Toinen vaihe 1960–80-luvuilla: kertomuskaavio ja 
skeemateoria

Lasten mediatutkimuksessa korostui 1960-luvulle siirryttäessä yksilöpsy-
kologinen tutkimusote, jonka voidaan katsoa jatkuneen aina 1980-luvun 
lopulle saakka. Tuona ajanjaksona lapsia ja mediaa koskevat tutkimukset 
käsittelivät lasten informaation käsittelyä, ymmärtämistä ja muistamista. 
Tutkijat olivat kiinnostuneita ennen muuta lasten ja median välittämien 
sisältöjen välisistä kognitiivisista prosesseista. Tutkittiin sitä, mitkä lap-
sen omat kehitykselliset muutokset ja prosessit vaikuttavat lasten tapaan 
ymmärtää tai tulkita saamaansa informaatiota. Tehdyt tutkimukset osoit-
tivatkin muun muassa 5–8-vuotiaiden lasten kyvyn ymmärtää näkemän-
sä tarinan rakenne olevan puutteellinen. (Mm. McKenna 1998; Collins 
1983, 205.) Lapsille ei esimerkiksi useinkaan ole selvää, miten juonen osat 
liittyvät toisiinsa, mikä on tarinan keskeinen ongelma tai miten ongelma 
ratkaistaan. Tutkimusten keskeinen havainto oli, että kaiken kaikkiaan 
pienten lasten on usein vaikeata ymmärtää televisio-ohjelmien sisältöjä. 

Kertomuskaavio olikin vielä 1990-luvulla varsin tärkeä tutkimusväline 
ja lähestymistapa lapsia koskeneessa televisiotutkimuksessa. Tutkimusot-
teen suosiota selittää se, että tutkimukset keskittyivät erityisesti televisi-
on välittämiin sisältöihin, jotka ovat muodoltaan tarinallisia. Tämä seikka 
osaltaan osoittaa teorian monialaisuutta suhteessa saamaansa kritiikkiin 
puhtaana behavioristisena teoriana. Tässä yhteydessä on lisäksi tärkeätä 
huomata, että skeemateoriaa on hyvin runsaasti käytetty myös kasvatus-
tieteellisessä tutkimuksessa ja erityisesti lasten ja nuorten oppimista kä-
sitelleissä tutkimuksissa, joissa siitä onkin saatu hyviä kokemuksia.

Skeemaa voidaan tarkastella kognitiivisena rakennelmana, joka rep-
resentoi organisoidun tiedon aikaisemman kokemuksen mallin mukaan. 
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Ihmisellä on eri aiheisiin sopivia skeemoja. Sellaiset termit kuin prototyy-
pit, kehykset, stereotyypit, sosiaaliset ja tiedolliset kartat sisältävät kaik-
ki pohjimmiltaan ajatuksen skeemasta. Oletuksena on, että itse kunkin 
omat henkilökohtaiset skeemat vaikuttavat median esittämien tarinoiden 
prosessointiin. Skeemateorian perusoletus on se, että ihminen ei voi tie-
tää omaavansa mielessään kaavion, koska kaavioon ei ole tietoista suh-
detta. Vielä vähemmän tällaisesta kaaviosta voitaisiin esittää kysymyksiä 
lapsille, joiden havainnointi ja muistaminen ja koko persoonallisuus ovat 
kehittymässä. Asiaa onkin selvitetty epäsuorin keinoin kuten kertomus-
kaavion avulla. (Wicks 1991, 116.) 

Kertomuskaavio antaa tulkinnallisen lähtökohdan informaation orga-
nisoinnille, uudelleenkoodaukselle, varastoinnille ja korjaukselle. Kerron-
takaavion olemassaololla on arveltu olevan seuraavanlaisia ominaisuuk-
sia: se auttaa katsojaa ennakoimaan tärkeitä tarinasisältöjä, ohjaa havain-
nointia, on apuna informaation hierarkkisessa varastoinnissa sallimalla 
keskeisen sisällön muistamisen paremmin vähemmän tärkeän sisällön 
kustannuksella ja tekee informaation jäsentämisen tuloksellisemmaksi. 
(Wicks 1991, 116.)

Skeemateorian mukaan ymmärtäminen siis riippuu paitsi informaati-
osta myös kulttuurisen kokemuksen yksilön mieleen juurruttamista kaa-
vioista tai malleista, joiden puitteissa informaatio vasta voidaan tajuta 
joksikin. Ajatus on sukua viimeistäänkin Kantin filosofiaan tuomalle nä-
kemykselle, että aistien ulottuville tulevan havaitseminen, hahmotus ja 
ymmärtäminen tapahtuvat henkisen rakenteemme asettamissa muodois-
sa. (Pietilä 1998a, 6.)

Skeemateorian perusajatus on, että ihmiset prosessoivat informaatiota 
aktiivisesti. Pohjimmiltaan skeeman prosessi perustuu siis sosiaaliseen op-
pimiseen. (Wicks 1991, 119–121.) Informaation käsittelyyn liittyy kiinte-
ästi kaksi käsitettä: assimilaatio eli yhteen liittäminen ja akkommodaatio 
eli mukauttaminen. Assimilaatio informaation tulkinnassa tarkoittaa uu-
den tiedon prosessointia jonkin jo olemassa olevan skeeman kontekstissa. 
Assimilaation avulla erilliset informaation osaset tulevat skeeman osak-
si tai sulautetaan siihen. Akkommodaatio puolestaan viittaa joko uuden 
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skeeman syntymiseen tai aiemmasta skeemasta luopumiseen informaati-
on tulkintaprosessin tuloksena. (Ks. myös Piaget 1977; 1988, 144–166).

Lasten informaation kognitiiviseen prosessointiin liittyvät olennaisena 
osana heidän aikaisemmat tietonsa ja kokemuksensa. Lapsen aktiivinen 
prosessointi kehittyy koko lapsuusiän eli lisääntyvän kontrollin, tehok-
kuuden ja henkisten voimavarojen strategisen käytön myötä lapsi tulee 
kasvaessaan vähemmän "ärsykesidotuksi". Tarinaskeeman kehittyneisyys 
vaikuttaa niihin strategioihin, joilla lapset suhtautuvat television esittä-
mien tarinoitten havainnointiin ja muistamiseen, mutta lapsilla ei ole ke-
hittyneitä tarinaskeemantaitoja ennen kuin vasta seitsemännen ikävuoden 
jälkeen. (Meadowcroft & Reeves 1989, 354–369.) Ennen seitsemättä ikä-
vuottaan, esiloogisessa ikävaiheessa, lasten on vaikea käsitellä monimut-
kaisesti rakennettuja tarinoita. Joten siis lasten puutteellinen tieto maa-
ilmasta, rajoittuneet sosiaaliset kokemukset ja kehittymätön tiedollinen 
järjestelmä johtavat usein televisio-ohjelmien epätäydelliseen ymmärtä-
miseen, jolloin tulkinnat eroavat siitä, mitä tekijät ovat tarkoittaneet. Sil-
loin kun lapsi ei ymmärrä näkemäänsä, hän voi rakentaa tapahtumille ai-
van oman merkityksen (vrt. McKenna 1998).

Kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita allekirjoittamaan edellä esitet-
tyjä väitteitä. Eräitten tutkimusten mukaan niinkin nuoret kuin viisi-
vuotiaat lapset ovat taitavampia television ymmärtämisessä kuin aikai-
semmin uskottiin. Pienet lapset kykenevät tunnistamaan ja käyttämään 
ohjelman muodon ja sisällön vihjeitä merkkeinä television tyylilajeista ja 
todellisuusarvosta.  Toisin sanoen lapsilla on varhainen kyky ymmärtää 
piirretyt mielikuvituksellisiksi, epärealistisiksi ja he tunnistavat ja kyke-
nevät nimeämään erilaisia ohjelmatyyppejä (vrt. Rönnberg 1996; Rydin 
1996;2003; Suoninen 2004). 

Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu yksilöllisten katseluerojen olevan 
melko pysyviä, mikä osaltaan on vahvistanut oletuksia siitä, että kognitii-
viset ja kehitykselliset muutokset olisivat sittenkin vähemmän merkityk-
sellisiä median käyttöä ja sen sisällön tulkintaa kuvaavia tekijöitä. Esiin 
nousevatkin sellaiset tekijät kuin perhemallit ja muut erilaiset ulkoiset te-
kijät, kuten välineiden saatavuus, jotka vaikuttavat mahdollisuuteen kat-
soa (ks. mm. Buckingham 1998; Livingstone 1990; Lull 1990).
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Yksi tällainen lasten ja nuorten mediasuhteeseen liittyvien useampien, 
erilaisten tekijöiden roolia selvittänyt tutkimus oli Patricia Palmerin 
(1986, 139–153) lasten television katseluun liittyvää sosiaalista luonnet-
ta tarkastellut tutkimus. Palmer selvitti, miten lapset (8-12 vuotta) mää-
rittelevät television, mitä he kertovat saavansa television katselusta ja 
mikä on lapsen fyysisen ympäristön merkitys television katselutilantees-
sa. Tämän lasten ja television vuorovaikutusta selvittäneen tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen muodosti symbolinen interaktionismi. Vuoro-
vaikutusta tarkasteltiin lapsen ja television välittämän sisällön vastavuo-
roisuuden ilmenemisenä siinä, mitä lapset kertovat sisällöstä tai tekevät 
television lähettyvillä. 

Tutkimuksen lähtökohta oli tarkastella lasta sosiaalisena ja aktiivise-
na osallistujana. Lapsella on oma näkemys ja tulkintatapa ja hän luo itse 
omia merkityksiä näkemästään. Palmer käytti tutkimusmetodeina lasten 
television katselun havainnointia, lasten kanssa pareittain käytyjä keskus-
teluita ja piirtämistä. Palmer havaitsi, että lapset liittivät usein yhteen te-
levision ja ohjelmat, joista he pitivät. Televisio oli lapselle usein siis sama 
kuin lasten suosikkiohjelmat, ja siten siihen liitettiin runsaasti myöntei-
siä käsitteitä. Piirroksissa lapset ilmaisivat lähes poikkeuksetta iloisia ja 
tyytyväisiä hahmoja. Television katselua lapset pitivät varsin yksityisenä 
tai yksintapahtuvana toimintana. Tarkkaillessaan lasten fyysistä toimin-
taa katselun aikana Palmer havaitsi, että lapset asettuivat television eteen 
mielellään niin, että he näkivät esitetyt tapahtumat mahdollisimman suo-
raan. Erityisesti tällainen fyysinen asettuminen tapahtui lasten suosikki-
ohjelmia esitettäessä, kun lapset halusivat keskittyä mahdollisimman hy-
vin ohjelman seuraamiseen. 

Palmerin mukaan lasten ja television välinen vuorovaikutus on ennen 
muuta parasosiaalinen vuorovaikutussuhde. Tällaisessa parasosiaalisessa 
vuorovaikutustilanteessa lapsi käy esimerkiksi keskustelua tai vuoropu-
helua televisiossa esiintyvien ihmisten ja hahmojen kanssa. Parasosiaa-
linen puhe ei kuitenkaan ollut osoitettu varsinaisesti kenellekään, vaan 
se oli pikemminkin eräänlainen reaktio vaikkapa ohjelman rakenteeseen 
tai vuoropuhelua hahmojen kanssa. Lapsen parasosiaalisen televisiosuh-
teen muita ilmenemismuotoja olivat myös tunnuslaulujen laulaminen ja 
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sisällön kommentointi. Lapset myös liittivät ohjelmien sisältöjä ja tapah-
tumia omiin kokemuksiinsa. Varsinaisen katsomistapahtuman jälkeinen 
parasosiaalinen suhde ilmeni leikeissä ja sanallisina keskusteluina ohjel-
mien sisällöistä. 

3.3 Kolmas vaihe: aktiivinen tulkitsija ja 1990-luku

Viime vuosikymmenellä mediatutkimuksen parissa omaksuttiin varsin 
yleisesti näkemys siitä, että lapset ovat aktiivisia informaation tulkitsijoita, 
jotka luovat itselleen järkevää kuvaa kaikesta siitä, mitä he näkevät, kuu-
levat ja lukevat (mm. Hall 1997; Livingstone 1990; Buckingham 1991; 
Ang 1996; Morley 1986; 1980; Fiske 1987; Kytömäki 1999; Rönnberg 
1996; Rydin 1996; Suoninen 2004). Laajentunut mediatutkimus on vah-
vistanut myös näkemyksiä median hyödyllisyydestä lapsille. Median on 
todettu muun muassa lisäävän ja kehittävän oppimista, havaitsemista ja 
sosiaalisia kykyjä ja kasvattavan myös yleisempää sietokykyä (Feilitzen 
& Bucht 2001, 43). 

Mediaa ja sen vaikutuksia koskeneissa tutkimuksissa voidaan kui-
tenkin sanoa päättyneellä vuosikymmenellä tutkijoita yhdistäneen kak-
si keskeistä näkemystä. Ensinnäkin mediaa ei voida tarkastella suorana, 
yksiviivaisena vaikuttajana ja toiseksi lapset tulkitsevat aktiivisesti erilai-
sia mediasisältöjä. Näiden tutkimuksellisten lähtöasetelmien lisäksi vii-
me vuosien lapsia koskevalle mediatutkimukselle oli ollut ominaista sen 
laajeneminen nopeasti erilaisten mediateknisten laitteiden kehittymisen 
myötä uudenlaisille tutkimuksellisille alueille, kuten tarkastelemaan In-
ternetia ja kännyköitä sekä tietokone- ja konsolipelejä, jotka tulivat aiem-
min lähinnä pienten piirien harrastuksesta keskeiseksi osaksi sekä lasten 
ja nuorten että aikuisten vapaa-aikaa (Provenzo 1991, 8; Kasvi 2001, 106). 
Näiden uusien mediavälineiden leviämisvauhti lasten käyttöön ja media-
ympäristöön oli nopeaa ja jopa verrattavissa television globaaliin leviämi-
seen muutama vuosikymmen aikaisemmin (Paik 2001, 23). 

Erilaiset mediatekniikan tuomat muutokset vaikuttivat luonnollises-
ti myös lapsia koskeneeseen mediatutkimukseen. Median roolia lasten 
elämässä ryhdyttiin tarkastelemaan yhä laajemmissa kontekstuaalisissa 
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yhteyksissä, ja tutkimukselliset taustatieteet laajentuivat humanistisiin, 
kasvatustieteellisiin, taloudellisiin, yhteiskuntatieteellisiin ja lääketieteel-
lisiin lähestymissuuntauksiin. Kulttuurintutkimus, kulttuurienvälinen tut-
kimus ja kansainväliset tutkimushankkeet erilaisina yhteistyöhankkeina ja 
-muotoina tulivat myös mukaan. Eräiden näkemysten mukaan hallitsevaa 
tutkimussuuntaa ei lapsia ja mediaa koskevassa tutkimuksessa nykyisin 
oikeastaan ole. (ks. esim. Werner 1996; Livingstone & Bovill 2001). Tut-
kijat ovat tutkimuksen kehittymisen myötä olleet kiinnostuneista selvittä-
mään lasten ja nuorten mediasisältöjen vastaanottoa, sisältöjen tulkintaa 
ja heidän mediasuhteitaan laajemminkin. 

Vuonna 1996 julkaistiin Ingegerd Rydinin lasten median vastaanot-
toprosessia selvittänyt tutkimus, jossa tarkasteltiin lasten sosiokulttuuri-
sen taustan merkitystä televisioinformaation tulkintaprosessissa. Rydinin 
lähtökohtana oli ajatus siitä, että lasten sosiaalisessa ympäristössä olevi-
en sosiokulttuuristen tekijöiden voi olettaa luovan television välittämien 
sisältöjen lukutottumuksia. Tällaiset lukutottumukset puolestaan kehit-
tävät sisällöistä tehtävien johtopäätösten tekemisen ja televisionkatselun 
malleja. Rydinin tutkimuksessa huomioitiin myös muita vastaanottoon 
vaikuttavia tekijöitä, kuten vastaanotettavan mediatekstin sisältö, lasten 
medialukutaito, koulutausta ja sukupuoli. Rydin hyödynsi tutkimusteo-
rioissaan ennen muuta Piaget’n varhaisia lasten kehitykseen liittynei-
tä tutkimuksia, mutta laajensi tutkimustaan teorioiden pohjalta lapsen 
sosiaalisen kontekstin tutkimuksen suuntaan tukeutuen muiden muassa 
Bourdieun (ks. esim. Bourdieu & Passeron, 1977; Bourdieu 1984) teo-
reettisiin näkemyksiin lapsen kulttuurisen kompetenssin merkityksestä 
tulkintaprosessissa. 

Rydin osoitti tutkimuksessaan, että lapset ilmaisevat erilaisia kulttuuri-
sia dispositioita tai kulttuurisia koodeja televisiota katsoessaan. Nämä las-
ten käyttämät kulttuuriset koodit vaikuttavat siihen, millaisia merkityksiä 
he antavat mediasisällöille ja miten he sisältöjä tulkitsevat. Kulttuuristen 
koodien käyttöön vaikuttavat lapsen ikä, sukupuoli ja sosiokulttuurinen 
tausta. Tutkimuksen pohjalta Rydin (1996, 239) päätteli, että lapset sosi-
aalistetaan jo varhain myös sukupuolittuneeseen kulttuuriin. Näkemys-
tä puoltavat hänen mielestään myös yleinen yhteiskunnallinen diskurssi 
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tyttöjen ja poikien kulttuurista. Erottelu tapahtuu jo lasten ollessa var-
haislapsuudessa, siis jopa jo ennen lasten kouluikää. Lapset myös sosiaa-
listetaan erilaisiin kulttuurisiin käytänteisiin, jotka ilmenevät esimerkiksi 
lasten perheissä erilaisina median luku- ja käyttötottumuksina. 

Tutkimuksessaan Rydin (1996, 240) havaitsi lasten kyvyn tulkita ja 
muistaa tarinaa kehittyvän varsin nopeasti iän karttuessa. Esimerkiksi 6-
vuotiaat rekonstruoivat näkemästään tarinasta selvästi vähemmän erilaisia 
asioita kuin 8-vuotiaat lapset. Nuoremmat lapset myös kiinnittivät huo-
miota enemmän tarinan "realistisuuteen" siitäkin huolimatta, että tutki-
muksessa käytettiin tutkimusaineistona Prinsessa Ruusunen -satua. Sen 
sijaan hieman vanhemmista lapsista koostunut vertailuryhmä ymmär-
si selvästi paremmin tarinan sadullisen luonteen. Tästä Rydin päätteli, 
että nuoremmat lapset käyttävät tulkinnassa apunaan vähemmän tari-
naskeemaa ja kiinnittävät huomionsa tapahtumiin, joita he pitivät jän-
nittävinä. Tutkimuksessa tuli esiin myös jonkinasteisia eroja poikien ja 
tyttöjen tulkinnan välillä. Rydin ei kuitenkaan pitänyt eroja kovinkaan 
merkittävinä.

Tutkimuksen mukaan lapset, jotka sosiaalistetaan varhain kirjalliseen 
kulttuuriin, ovat myös kyvykkäämpiä ilmaisemaan täydellisempiä tarinoi-
ta. Tämän, Rydinin (1996, 246) mukaan melko selvän yhteyden, voi kat-
soa viittaavan kulttuurisen disposition syvempiin malleihin. Tosin sanoen 
lapset, jotka käyttivät enemmän aikaa erilaisten kulttuurituotteiden, kuten 
kirjojen ja jopa erilaisten populaarikulttuurituotteiden, kuten sarjakuvien, 
videopelien ja television parissa, olivat näin tehdessään samalla kehittä-
neet tarinantulkintataitojaan. Tutkimus osoitti, että lasten mediatuottei-
den käyttö ja kielellinen kompetenssi ovat selvästi yhteydessä toisiinsa.

Vastaavanlaisia johtopäätöksiä tekivät omassa tutkimuksessaan jo ai-
emmin myös Hodge & Tripp (1986, 9–10) selvittäessään lasten ja televi-
sion sosiaalista suhdetta ja sitä, miten ohjelmien sisältö suhteutuu lasten 
realiteettitajuun ja yleisiin sosiaalisiin asenteisiin ja suhteisiin. He halu-
sivat myös selvittää, onko television vaikutusta lasten elämässä ylipäätään 
liioiteltu ja onko lasten televisiosuhde osittain jopa väärinymmärretty. 
Tutkijoiden mukaan lasten televisionkatselua on varsin usein tarkasteltu 
eristettynä itse katselutapahtumasta, eikä sitä ole myöskään liitetty osaksi 
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lasten monimuotoisia kommunikaatiotilanteita. Tutkimuksessa hyödyn-
nettiin semioottisen viitekehyksen lisäksi Pierre Bourdieun teorioita (ks. 
esim. Bourdieu & Passeron, 1977; Bourdieu 1984) ja näkemyksiä lapsen 
sosiaalisen ympäristön ja merkityksen muodostumisen yhteydestä. Tut-
kijoiden mielestä esimerkiksi selvitettäessä televisioväkivallan vaikutus-
ta lapsiin ja nuoriin ei saa unohtaa, että television katseluun vaikuttavat 
perhetilanne, koulu ja monet muut tekijät ja katseluun kotona käytetyllä 
ajalla on jo itsessään kulttuurinen aspekti (Hodge & Tripp 1986, 179).

Hodge & Trippin (1986, 3) mukaan "merkitys ei ole yksinkertainen 
tai pintatasolla oleva asia, vaan se viittaa ennen muuta näkymättömiin, 
kompleksisiin tapahtumiin, jotka tapahtuvat mielessä, ja joskus jopa tie-
toisuuden ulkopuolella. Vain silloin, kun meillä on asianmukaisen ym-
märrys merkityksenantoprosessin monimuotoisuudesta, voimme arvioida 
tai tuomita lasten television katselua. Vasta sen jälkeen, kun tunnistamme 
tällaisten tapahtuman, jos se ylipäätään on mahdollista, yhteenvetojen te-
keminen ja kommentointi voidaan aloittaa".

Tutkimus osoitti, että vanhemmat ja kasvattajat käyttävät ohjelmien 
sisältöjä selventäessään lapsille esimerkiksi sosiaalisesti tärkeitä asioita. 
Tutkijoiden mukaan näin vanhempien tuleekin toimia, jotta lapset muo-
dostaisivat tietoisempia näkemyksiä ohjelmien sisällöistä ja tulisivat sa-
malla tietoisemmiksi siitä, mitä sisältöjä he prosessoivat ja miten he sen 
tekevät. Tutkijat päätyivät Rydinin kanssa yhteneviin näkemyksiin siitä, 
että lasten televisioinformaation sisällönprosessointi on riippuvainen lap-
sen iästä, kokemuksista ja sosiaalisesta ympäristöstä. Lapsen kyky tehdä 
adekvaatteja arvioita sisältöjen realistisuudesta riippuu ennen muuta hä-
nen kehitysiästään, mutta myös hänen aiemmista kokemuksistaan tulkita 
television sisältöjä. Kaikki lapset tarvitsevat fantasiaa sisältäviä ohjelmia, 
mutta iän kasvaessa myös ohjelmia, jotka ovat sisällöltään lähempänä hei-
dän omaa todellisuuttaan. 

Tutkimuksensa perusteella Hodge & Tripp päättelivät, että television 
välittämät merkitykset arvioidaan uudelleen eriasteisissa keskustelupro-
sesseissa ja että vasta silloin niille muodostuu sosiaalinen status ja siten 
mahdollinen vaikutus. Prosessiluonteisuudestaan johtuen lapselle tärkei-
den aikuisten ei tulisi kieltää suoralta kädeltä ohjelmia, joita lapset seuraa-
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vat tai jotka saavat heissä aikaan vastakaikua. Tämän lisäksi vanhempien 
pitäisi myös tiedostaa ikäisryhmän merkitys lasten normaalin kehityksen 
tukijana. Hodge & Trippin mukaan television vaikutusta voidaankin tar-
kastella vain yhdessä muitten lapsen ympäristön tekijöiden ja rakenteiden 
kanssa. Perhe ei ole vain "tila", jossa lasten televisioon liittyvät merkityk-
set muodostuvat, vaan perhe toimii aktiivisena determinoijana myös tu-
levia merkityksiä ajatellen. Juha Kytömäki (1999, 199–205) laajensi väi-
töskirjassaan tärkeät sosiaaliset suhteet koskemaan myös nuoren kaveri-
piiriä ja kavereitten kanssa yhdessä tapahtuvaa mediankäyttöä ja median 
sisältöihin liittyviä keskusteluita. Nuoret tuottavat tällaisissa sosiaalisissa 
vuorovaikutustilanteissa yhteisesti elokuvien ja sarjojen merkityksiä. Yh-
teisten merkitysten tuottaminen on Kytömäen mukaan tärkeä osa nuor-
ten kehitysvaihetta, puberteettia, jonka yksi kehityksellinen tehtävä on 
tuottaa näkemyksiä sekä elämästä yleensä että nuoresta itsestään. Nuor-
ten keskusteluissa ja pohdinnoissa median esittämät fiktiiviset tapahtu-
mat toimivat siten ikään kuin kehityksen polttoaineena.

Tutkijoiden mukaan koulun ja kasvattajien pitäisikin syvällisesti ym-
märtää median merkitys ja rooli lasten elämässä ja he ehdottavat, että 
media otettaisiin mukaan osaksi formaalien kasvatusinstituutioiden ope-
tussuunnitelmia. Mediaa ei pitäisi ohittaa, vaan esimerkiksi televisio ja 
sen sisällöt voisivat olla jopa joissakin tilanteissa osa niiden ensisijaista 
toimintaa (vrt. mm. Suoranta 2003, 55–61; 2005, 149–151). Näin tur-
vattaisiin lasten kasvu sen yhteiskunnan ja kulttuurin kansalaisiksi, jos-
sa he elävät.

Suomalaisista tutkijoista etenkin Juha Kytömäki (1999) on laajentanut 
merkittävästi Hodge & Trippin aiemmin saamia tutkimustuloksia tarkas-
telemalla Jaan Valsinerin lapsen kehityksen kulttuurihistoriallista teoriaa 
hyödyntäen nuorten mediataitojen kehittymistä. Kytömäen mukaan las-
ten ja nuorten mediataidot kehittyvät merkittävästi, kun he saavat toimia 
aktiivisesti ja itsenäisesti. Valsinerin teoriaan viitaten perheessä ja kotona 
tapahtuvan sosiaalisen mediankäytön Kytömäki luokittelee nk. vapaan 
toiminnan vyöhykkeeseen. Tälle alueelle on ominaista se, että vanhemmat 
määrittelevät vyöhykkeen rajat ja rajoja muutetaan lapsen ja nuoren kehi-
tyksen ja kasvun myötä.  Kytömäen tutkimus osoitti, että vanhemmat an-
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tavat nuorten valita varsin itsenäisesti ohjelmatarjonnasta heitä kiinnosta-
vat ohjelmat. Vanhemmat puuttuivat nuorten katseluun rajojen määrittä-
miseksi vain silloin, kun se katsottiin kasvatuksellisista syistä aiheelliseksi. 
Kytömäen mukaan media on muodostunut kiinteäksi osaksi nuoren ja 
hänen perheensä elämää ja tapahtumia ja median vaikutus koostuu tuon 
käytön toistuvasta luonteesta. Kytömäki havaitsi tutkimuksessaan, että 
vanhemmat usein luulevat, ettei heillä ole katselusääntöjä, koska he eivät 
istu jatkuvasti lasten vieressä ja selitä heille median luonnetta. Kytömäen 
mukaan tällainen näkemys on ollut myös eräänlainen tutkimuksellinen 
harha ja osoittaa perustellusti tutkimuksessaan, että mediaan liittyvä kas-
vatus ei ole pelkästään opetusta, vaan juuri myös rajojen asettamista (Ky-
tömäki 1999, 195–197). Kytömäen tutkimuksen perusteella voidaankin 
sanoa, että kehittäessään mediataitojaan sosiaalisessa perhekontekstissa 
muodostuu vanhempien rooli nuoren kehityksen kannalta mediatarjon-
taa merkityksellisemmäksi. Kytömäen tutkimus nuorten median käyttöä 
kontekstualisoivana tutkimuksena kykeni selkeästi osoittamaan sen, että 
ilman laajaa, syvällistä ja monipuolista kontekstuaalista tarkastelua lapsia 
ja nuoria koskeva mediatutkimus voi helposti jäädä pintapuoliseksi vas-
takkainasetteluksi. Tällöin tunnistamatta voivat jäädä ne monimutkaiset 
tavat, joilla media liittyy lasten ja nuorten jokapäiväiseen elämään.

Median liittymistä ja suhdetta lasten ja nuorten elämään selvitettiin 
myös Annikka Suonisen (2004) väitöskirjassa, jossa paneuduttiin lapsiin 
ja nuoriin median käyttäjinä. Suonisen tutkimuksen tulokset puoltavat 
osaltaan näkemystä, jonka mukaan lapset ja nuoret ovat jo varsin varhain 
taitavia tulkitsemaan median välittämiä viestejä. Lasten ja nuorten me-
diankäyttö kohdentuu kiinnostuksen kohteen mukaan ja asettuu luon-
tevasti osaksi arkipäivän toimintoja täydentäen niitä. Suonisen mukaan 
pienten lasten tärkeimmät mediataidot liittyivät teknisiin ja kognitiivisiin 
käyttötaitoihin sekä kykyyn erottaa mediatodellisuus ja reaalitodellisuus 
toisistaan. Suoninen päätyikin erottelemaan toisistaan medialukutaidon 
ja mediakielitaidon. Medialukutaito liittyy kykyyn tulkita mediasisältöjä 
ja ymmärtää niiden merkitykset. Vaikka käsitteenä medialukutaito liite-
tään erilaisten mediatekstien tulkintataitoihin, kuten vaikkapa televisio-
lukutaito, kuvanlukutaito tai tietotekniikan lukutaito, vaikuttaa tekstin 
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lukutaito olevan Suonisen mielestä (2004, 26) lukutaidon ideaalityyppi. 
Mediakielitaito sen sijaan on lapsen kykyä käyttää medioita järkevästi 
omassa elämässään, ymmärtää medioiden kieltä ja tulkita medioiden si-
sältöjä kriittisesti (Suoninen 2004, 26). Käsitteenä mediakielitaito on var-
sin kokoava, sillä se pitää sisällään sekä median välittämän sisällön tulkin-
tataidot että median käyttötaidot. Suonisen mukaan kullakin medialla on 
oma kielensä, joka on hallittava, jotta medioiden käyttö ja niiden sisällön 
tulkinta olisi mahdollista. Taito käyttää medioita kehittyy arkielämässä 
medioita käyttämällä, mutta mediakielitaitoa voidaan ja pitääkin edistää 
mediakasvatuksella.

Lasten kielellinen kehittyminen tapahtuu usealla eri tavalla ja tasolla; 
luonnollisella tavalla varhaislapsuuden sosiaalisissa suhteissa ja myöhem-
min formaalissa kasvatusympäristössä päiväkodissa ja koulussa. Suonisen 
(2004, 27) mukaan myös pikkulapsilla voi olla varsin hyvä medialukutaito 
ilman varsinaista luku- ja kirjoitustaitoa. Pienten lasten kohdalla Suoni-
nen ei kuitenkaan vielä puhu varsinaisesta mediakielitaidosta, vaikka ku-
ten hän toteaa "hyvinkin pienillä lapsilla on jo selviä valmiuksia käyttää 
ja ymmärtää medioita ja niiden kieltä". Suonisen mukaan mediakielitai-
don tutkiminen varsinkin hyvin pienten lasten kohdalla saattaa olla varsin 
hankalaa ja osittain jopa vaikeaa, koska pienten lasten kielellinen ilmaisu-
kyky on vielä kehitysasteella. Pienten lasten mediatulkinnan ja mediakie-
litaidon tutkiminen asettaa tästä johtuen tutkimukselle erilaisia vaateita.

3.3.1 Media, identiteetti ja sosiaalinen oppiminen

Viime vuosien mediatutkimuksen yksi keskeisiä tutkimuskohteita on ol-
lut tarkastella median ja identiteetin välistä suhdetta ja vuorovaikutusta 
(mm. Hall 1992; Mustonen 2002). Identiteetti on myös yksi vanhimpia 
ihmisen psykologian tutkimuskohteita. Ihmisen minään liittyvät käsityk-
set ovat tärkeitä psykologisesti painottuneelle mediatutkimukselle, jonka 
mukaan medialla on tärkeä rooli persoonallisten ja sosiaalisten identiteet-
tien rakentumisessa (Mustonen 2001, 119).

Samastumisella eli identifikaatiolla on arveltu olevan varsin keskeinen 
rooli median aiheuttamien sosialisaatiovaikutusten synnyssä. Sosiaalisen 
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informaationkäsittelyn teorioihin liittyvien tutkimusten mukaan ihmis-
ten käsitykset ja uskomukset maailmasta muodostuvat lähiympäristöstä 
omaksuttujen olettamusten, näkemysten ja tulkintojen perusteella. Koulu 
tarjoaa tieteellistä tietoa maailmasta, mutta samanaikaisesti nuoret saavat 
maailmankuvaansa sosiaalistavia aineksia myös mediasta. Nuorten kult-
tuuri tuotteineen ei siten ole yhteiskunnasta irrallinen (Hoikkala, Laine 
& Laine 2005, 207; Suoranta 2005, 162–166).

Sosiaalisen informaation käsittelyn näkemystä on osaltaan puoltanut 
nykyinen yhteiskunnallinen tilanne, jossa myös lapset ovat jatkuvasti te-
kemisissä välittyneiden viestien kanssa ja jossa maailma on tullut pienem-
mäksi. Media on läsnä kaikkialla ja välittää jatkuvalla syötöllä tietoa ihmi-
sen oman kokemuspiirin ulkopuolelta erilaisista kulttuureista, elämänta-
voista ja rooleista. Näin ollen media lisää mahdollisia samastumiskohteita 
jatkuvasti ja kaikki lasten ja nuorten kehitykseen ja identiteettiin vaikut-
tavat tekijät eivät ole kasvattajan kontrolloitavissa. On myös arveltu, että 
media on ottanut hoitaakseen jonkin verran perinteisten instituutioiden 
tehtäviä ja että esimerkiksi televisio toimii entistä enemmän eräänlaise-
na oheiskasvattajana. (Ks. esim. Carey 1989; Bourdieu 1998a; Suoranta 
2003, 27; 49; Kunelius 2003, 182.)

Median välittämien sisältöjen katsotaan vastaavan käyttäjiensä tiedol-
lisiin, tunneperäisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Mediapsykologi Anu Mus-
tosen (2001, 170) mukaan silloin mediavaikutukset myös säteilevät ih-
misten tiedollisille, tunneperäisille ja sosiaalisille alueille. Mediaesitysten 
seuraaminen vaatii kriittistä ja valveutunutta käyttäjäkuntaa. Media tar-
joaa monimuotoisen samastumismallien gallerian, se esittelee käyttäyty-
mistapoja, asenteista ja ideoita, joita vertailemalla työstämme omaa iden-
titeettiämme (mm. Bauman 1991; Suoranta 2005, 148). Median mallit 
voivat sekä avartaa minuutemme rajoja että kapeuttaa ihanneminämme 
stereotyyppiseen suuntaa (Mustonen 2001, 119). 

Sen sijaan hyvät mediataidot rokottavat ihmisen voimakkaitakin psy-
kologisia ja sosiaalisia vaikutuksia vastaan, mutta osaltaan ne myös li-
säävät mahdollisuuksia mediasta nauttimiseen. Toistuvasti esitettyinä 
median viestit muokkaavat käyttäjien käsityksiä ja asenteita. Yksin me-
diasisällöistä ei voida kuitenkaan päätellä niistä tehtäväiä tulkintoja, sil-
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lä esitysten sisällöt merkitsevät eri ihmisille ja ihmisryhmille eri asioita 
(Mustonen 2001, 56).

Mustosen (2001, 120–121) mukaan lapsen identiteetin rakentumi-
sessa medialla on samastumiskohteiden antajana tärkeä rooli. Lapsuus 
ja nuoruus ovat identiteetin kehittymisen aikaa, jolloin muodostetaan 
minäkuvaa suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Jos yksilö on muodosta-
nut vakaan peruskäsityksen minuudestaan ja yksilöllisyydestään, hänen 
on helppo sopeutua erilaisiin rooleihin ja elämäntilanteisiin. Sosiaalisen 
informaatiokäsittelyn teorian mukaan identiteetti toimii mediasuhteessa 
mielikuvien suuntaajana ja organisoijana. Mediasuhteeseen vaikuttaa sekä 
yksilön käsitys itsestään ja omasta identiteetistään, ja siten media vastaa 
osaltaan yksilön identiteetin rakentumisesta ja asenteiden ja käyttäyty-
mistapojen omaksumisesta.

Sosiaalisen informaationkäsittelyn teorian mukaan mediasta on muo-
dostunut sosiaalistaja, joka suuntaa tapaamme rakentaa maailmankuvaa 
ja hahmottaa paikkaamme maailmassa. Median maailma ei siten ole to-
dellisuuden peili, vaan se välittää omien taustavoimiensa näkemyksiä to-
dellisuudesta. (Vrt. esim. Carey 1989; Pietilä 1997; Bourdieu 1998a, 15–
18.) Media ei heijasta todellisuutta vaan muokkaa, kritisoi ja uusintaa 
sitä (Hall 1999, 224–225; Herkman 2001, 230–231). Samalla media luo 
omaa todellisuuttaan ja vaikuttaa siten todellisuuteen, jota elämme. Me-
dian sosiaalistava vaikutus on sitä suurempi, mitä vähemmän ihmisellä on 
elämäkokemusta ja sosiaalisia verkostoja. Kronologinen ikä ei kuitenkaan 
ole aina ratkaiseva tässä suhteessa. Median sosiaalistavia vaikutuksia vah-
vistaa eri sosiaalistajien samankaltaiset vaikutukset. Vaikka identiteetti ja 
kulttuuri ovat nykyään sidoksissa mediaan, kulkee vaikutus myös toiseen 
suuntaan. Yhteiskunta, media ja kulttuuri elävät vuorovaikutuksessa kes-
kenään, eikä yksilö kuluttajana tai vastaanottajana ole ainoastaan muo-
kattavissa, vaan valinnoillaan sekä toiminnallaan muokkaa ympäristöään 
(Herkman 2001, 180).

Hallin (1999, 28–38) mukaan identiteetti on tavallaan peili, johon 
ihminen peilaa itseään. Identiteetti ei ole mikään pysyvä kokonaisuus 
vaan koko ajan muutoksessa. Me etsimme identiteettiämme jatkuvasti ja 
se täydentyykin ulkopuoleltamme sen mukaan, miten oletamme muiden 
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näkevän itsemme (vrt. Blumer 1986). Hall toteaa, että useissa tilanteissa 
ihminen itse tekee valinnan, joko tiedostetun tai tiedostamattoman, mitä 
piirteitä hän nostaa identiteettinsä kannalta keskeisimmiksi. Esimerkiksi 
sukupuoli, etninen tausta ja yhteiskunnallinen asema voivat olla tällaisia 
identiteetin olennaisimpia osia. Ihmisellä voi olla useita identiteettejä, 
joista mikään ei kuitenkaan nouse ylitse muiden. Tästä syystä identiteetit 
ovat pirstoutuneita ja ne voivat olla jopa ristiriitaisia keskenään. 

Aiemmin identiteettien katsottiin olevan sidoksissa paikkaan ja mää-
rittyvän hyvin pitkälle myös kansalaisuuden kautta. Nykyaikana ihminen 
ei ole enää kiinnittynyt tiettyyn paikkaan eikä kansallisia identiteettejä 
enää ole siinä merkityksessä kuin menneisyydessä. Tilan ja paikan eroa-
minen toisistaan on modernisaation eli uuden kehityksen tulosta. Kaik-
keen tähän kehitykseen kietoutuu myös globalisaatio. Tiedon ja ihmisen 
liikkumisen helppous tuo lähellemme eri kulttuureja, kansoja ja yksilöi-
tä. Tässä prosessissa medialla on merkittävä rooli ja median välittämä in-
formaatio on keino, jolla kansalliset rajat hävitetään ajatuksista ja tiedon 
nopea liikkuminen vaikuttaa tilan eroon paikasta. Virtuaalinen todellisuus 
ei ole sidottuna mihinkään paikkaan (Giddens 1990, 123–141; myös Hall 
1999, 57–61). Median luomien tekstien ja kansakunnan oman kulttuuri-
sen tradition ero on siinä, että median tarinat saavuttavat ihmisiä ympäri 
maailmaa, ei ainoastaan yhden kansakunnan tai kulttuurin sisällä. Näin 
identiteetit sidotaan osaksi globaalia kokemusta (Hall 1999, 251–255).

Sosiaalisen oppimisen ja identiteetin suhdetta lasten mediasuhteessa 
selvittäneen Margareta Rönnbergin (1996) mukaan lasten ja nuorten te-
levisiosuhde rakentuu aktiivisen toimijuuden näkökulmasta ja suhteena, 
joka mahdollistaa katsojan jatkuvan identiteetin kehittymisen. Tutkimuk-
sen teoreettisena viitekehyksenä toimi symbolinen interaktionismi ja sen 
keskeiset käsitteet, kuten identifikaatio, roolinottaminen, merkitykselli-
nen toinen, minä ja itse. Identifikaatio on Rönnbergin mukaan kuitenkin 
ajattelun ja itsereflektion kautta tapahtuvaa perspektiivin ja etäisyyden ot-
tamista, vaikka identiteetin kehittyminen on myös suhteessa sosiaaliseen 
interaktioon.  Rönnbergin mukaan symbolisen interaktionismin käsitteet 
ja niiden sisällöt poikkeavat psykoanalyyttisesta tavasta tarkastella identi-
teettiä, jossa lähtökohta on vallan ja uhan käsitteissä.  Tällainen lähtöase-
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telma poikkeaa symbolisen interaktionismin tavasta tarkastella identiteet-
tiä, jossa sitä lähestytään ennen muuta kognitiivisena ja kehityksellisenä 
teoriana. Symbolinen interaktionismi korostaa erityisesti roolinottamista 
jatkuvana identiteetin rakentajana ja keinona ja mahdollisuutena hankkia 
erilaisia kompetensseja. Tulkinta inhimillisenä merkitysten tuottamisena 
ei Rönnbergin mukaan kuitenkaan sulje pois psykoanalyysin näkemystä 
ihmisen mielen rakenteen "tiedostamattoman" roolista tulkintaproses-
sissa (1996, 304–306).

Rönnberg (1996, 12–13) selvitti esikouluikäisten televisioinformaati-
on vastaanottoa analysoimalla lasten televisiosarjaan liittyviä leikkejä ja 
kommentteja. Rönnberg päätyi tutkimuksessaan näkemykseen, ettei las-
ten televisionkatselu ei eroa heidän muista päivittäisistä katselu- ja kuun-
telukokemuksista, vaan on kaksisuuntaista kommunikaatiota: ajattelua, 
reflektointia ja vuoropuhelua (1996, 8–9). Tässä tutkija päätyi käyttämän-
sä teorian kanssa samansuuntaiseen näkemykseen. Rönnbergille lapsen 
ja television välinen suhde ei merkitse samastumista tai parasosiaalista 
vuorovaikutusta, vaan jo esikouluikäiset lapset kykenevät ottamaan te-
levision sisältöihin etäisyyttä, perspektiiviä, jonka kautta televisionkatse-
lusta muodostuu lapsille eräänlainen leikki, jossa televisio-ohjelmat toi-
mivat leikkijöinä. 

Rönnbergin väitöskirjatutkimus on myös varsin laaja ja monipuolinen 
katsaus joukkoviestintätutkimuksen ja erityisesti vastaanottotutkimuk-
sen historiaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös eri joukkoviestintätut-
kimuksen teorioitten lähestymistapoja selvittää lasten ja nuorten televisi-
osuhdetta ja siinä olevaa vuorovaikutusta. Tämän lisäksi tutkimus arvioi, 
miten tutkijoiden asettamat lähtökohdat ja käyttämät termit jo itsessään 
ohjaavat näkemyksiä televisiosuhteesta ja television vaikutuksesta. 

Rönnberg mukaan televisio yhdessä yhteiskunnan päivähoitojärjes-
telmän kanssa on todennäköisin tekijä lasten ja nuorten varhaisempaan 
ja kehittyneempään kykyyn ja taitoon ottaa "toisen rooli". Toisen roolin 
ottaminen kehittää osaltaan myös lapsen moraalista ajattelua. Siten siis 
televisio ja päiväkoti kasvatusjärjestelmänä yhdessä mahdollistavat lap-
sen sosiaalisen yhteenliittymisen ympäristöön ja sitä kautta vähentävät 
lapsen egosentristä itsekkyyttä. Televisionkatselu tukee myös lapsen vie-
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lä kehittymässä olevia taitoja, kuten mielikuvitusta, sisäistyvää puhetta, 
roolinottamista ja reflektointitaitoa. Tutkimuksensa perusteella Rönnberg 
päätteli, että television katsomisen avulla lapsessa muodostuvat henkiset 
kuvat ja ajatukset saavat hänessä aikaan sisäistynyttä leikkiä ja sisäistä 
kuvallista keskustelua. 

3.4 Neljäs vaihe: media symbolisena tulkintaympäristönä

Neljännen vaiheen lapsia ja mediaa koskenutta tulkintatutkimusta on 
vahvasti yhdistänyt näkemys, että jo hyvin pienet lapset ottavat aktiivi-
sesti osaa erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin prosesseihin, joita myös 
media edustaa. Erilaiset kulttuuriset tuotteet ja prosessit ovat suhteessa 
toisiin tuotteisiin ja prosesseihin, viittaavat toisiinsa ja laajentavat näin 
toistensa merkityssisältöjä. Näistä tekijöistä johtuen lasten mediasuhteen 
ymmärtämiseksi täytyy tutkimuksellisen tarkastelun sisältää myös lapsiin 
ja medioihin liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Lasten mediasuh-
detta, median käyttöä ja mediainformaation tulkintaa ei ole mahdollis-
ta ymmärtää erillisenä sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstistaan (mm. 
Werner 1996; Rydin 1996; Rönnberg 1996; Johansson 2005, 3).

Viimeistään 1990-luvulta lähtien lapsia ja mediaa koskenut tutkimus 
on osoittanut, etteivät median vaikutukset ole suoria. Vaikutuksina pi-
dettävien tai niiksi tulkittavien asioiden taustalla on olemassa myös mui-
ta samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä. Tällaiset tutkimukselliset lähtö-
asetelmat ja tutkimusten antamat tulokset ovat suunnanneet lapsia kos-
kevaa mediatutkimusta entistä kokonaisvaltaisempaan ja holistisempaan 
suuntaan. 

Holistiselle tutkimukselle on ominaista pyrkimys tarkastella lasten ja 
median välistä suhdetta suhteessa muihin lapsen elämässä vaikuttaviin te-
kijöihin. Norjalaisen mediatutkijan Anitta Wernerin (1996, 19–21) mu-
kaan tällaisessa kokonaisvaltaisessa mediatutkimuksellisessa ajattelussa 
"lapsen ja vanhempien, kavereiden, koulun, television ja muiden tekijöi-
den välillä on käynnissä yhteispeli ja vuorovaikutussuhde. Lapsen suhde 
esimerkiksi vanhempiin ja ystäviin vaikuttaa myös lapsen ja television 
suhteeseen. Myös eri tekijät (mm. koulu ja vanhemmat sekä vanhem-
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mat ja televisio) ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja tällä on vuoros-
taan merkitystä lapsen televisiosuhteelle". Wernerin (1996, 22) näkemys 
pohjautuu Georg Herbert Meadin teorialle sosiaalisesta itsestä, jota hän 
pitää yhtenä perustana viime vuosina virinneelle kirjoittelulle sosialisaa-
tiosta. Tällainen lähestyminen luo osaltaan perustaa tämän tutkimuksen 
tarkastelutavalla lähestyä lasten mediasuhdetta symbolisena tulkintaym-
päristönä.

Lasten mediasuhteen tarkastelun symbolisena tulkintaympäristönä lähtö-
kohtana on symbolisen interaktionismin teorian näkemys siitä, että mikä 
tahansa uusi asia saa aikaan vastaanottajassa tulkintaprosessin, jonka ai-
kana hän ajattelullaan antaa asialle merkityksen (Blumer 1986, 5). An-
netut merkitykset eivät kuitenkaan ole pysyviä, vaan ne voivat muuttua, 
ne voivat liittyä toisiinsa, voi syntyä uusia merkityksiä ja merkitykset voi-
daan myös ohittaa. Symbolisen interaktionismin mukaan esimerkiksi lap-
sen median välittämän informaation käsittely on tulkintaa ja se voi siten 
muodostua osaksi hänen identiteettiään. (Vrt. Puolimatka 1995, 81.) 

Lapsen ja median välisen suhteen tarkastelu tulkintana ja tulkinta-
prosessina mahdollistaa merkitysten muuttumisten ja liittymisten kautta 
uusien merkitysten muodostumisen. Tällaisen aiempien merkitysten tai 

televisio lapsi vaikutukset

muut aikuiset perhe koulu  naapurusto

muut mediat kaverit vapaa-ajan-  
 järjestöt

  perusasenne   persoonalli-   
  suustyyppi

   mediataidot

Kuvio 3-3: Kokonaisvaltainen lähestymistapa lapsiin ja televisioon Wernerin mu-
kaan (Werner 1996, 20).
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mediainformaatiolle asetetun niin sanotun esisijaisen luennan "rajojen 
ylittäminen" uuden tulkinnan avulla, laajentaa lapsen näkemystä ja merki-
tyksiä. Tällainen "ylittäminen" voikin avata lapselle uusia mahdollisuuksia 
kehittää itseään, identiteettiään, maailmankuvaansa ja tarjota uusia, aiem-
mista tulkinnoista poikkeavia ja luovia tulkintamahdollisuuksia. (Karma 
2006, 130–137.)

Kulttuurin yhteisesti jaetut symbolit, käsitteet ja muu informaatio tar-
joavat lapselle sitä tietoa, jonka avulla hän pystyy ymmärtämään yhteisön-
sä ja kulttuurinsa erilaisia tuotteita, kuten myös mediasisältöjä. Käsitteenä 
kulttuuri on laaja, moniselitteinen ja osittain jopa vaikeasti määriteltävis-
sä. Perinteinen tapa lähestyä kulttuuria on ollut jäsentää sitä erilaisin luo-
kitusjärjestelmin tai jakaa sen erilaisia ilmenemismuotoja arvottavasti kor-
keakulttuuriin tai populaarikulttuuriin. Tämänhetkistä näkemys kulttuu-
rista on kaiken kaikkiaan varsin heterogeeninen ja esimerkiksi yhteiskun-
tatieteissä käsitteellä kulttuuri viitataan usein ihmisten elämisen tapaan, 
yhteisöön, kansakuntaan tai sosiaaliseen ryhmään. Tällä tavoin antropo-
logisesti määriteltynä kulttuuri nähdään koostuvan pikemminkin ryhmän 
tai yhteiskunnan yhteisesti jaetuista merkityksista ja arvoista. Tällainen 
näkemys saa kulttuurin näyttäytymään varsin yhdistyneenä ja käsitteelli-
senä, vaikka tosiasiassa kulttuuri koostuu lukuisasta joukosta erilaisia ta-
poja esittää asioita ja tulkita niitä. Siksi kulttuuriin kuuluvat oleellisesti 
niin tunteet ja kiintymys kuin käsitteet ja ideat. (Hall 1997, 2.)

Kulttuuria voidaan lähestyä merkitysten luomisen näkökulmasta mie-
len yhteisöllisenä ohjelmointina, joka erottaa ryhmän tai jonkin luokan 
jäsenet jostakin toisesta ryhmästä. Yhteisöllinen näkökulma kattaa myös 
ajattelun, tunteet ja toiminnan. Yhteisöllinen kulttuurinen mieli sisältää 
myös arvot ja arvosysteemin, joita voidaankin pitää kulttuurin keskeisinä 
elementteinä. Arvot ovat näkymättömiä, mutta ne ilmenevät käyttäyty-
missä. Muita kulttuurin manifestoitumisia ovat erilaiset symbolit, sanka-
rit ja rituaalit. Symboleja ovat sanat, liikkeet, eleet, kuvat ja objektit, jotka 
sisältävät kompleksisia merkityksiä ja tunnistetaan saman kulttuurin ja-
kavien keskuudessa. Sankarit ovat henkilöitä; todellisia tai kuvitteellisia, 
eläviä tai kuolleita. Jopa fantasiahahmot tai piirrettyjen elokuvien hahmot 
voivat olla sankareita ja median välittämät sisällöt ovatkin muodostuneet 
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aiempaa tärkeämmäksi väyläksi sankareita valittaessa. Rituaalit ovat yh-
teisöllisiä toimintatapoja ja niiden tehtävä on tuottaa yhteisön kannal-
ta sosiaalisesti tärkeää toimintaa, joka sitoo yksilöt yhteisön normeihin. 
(Hofstede 2001, 9–10.) Mediankäyttöä ja mediaan liittyvää käyttäyty-
mistä ovat eri kulttuurintutkimuksen suuntaukset lähestyneet juuri ritu-
aalisina ja fenomenologisina ilmiöinä. (Pietilä 1997, 282–283.) Symbo-
lit, sankarit ja rituaalit muodostavat yhdessä merkityksellisiä käytänteitä, 
jotka tosin voivat jäädä näkymättömäksi niitä ymmärtämättömälle tark-
kailijalle. (Hofstede 2001, 9–10.)

Lapsen mentaalinen ohjelma koostuu kolmesta tasosta: universaalista, 
yhteisöllisestä ja yksilöllisestä. Universaalin mentaalisen ohjelman tason 
lapsi jakaa yhdessä kaikkien muiden ihmisten kanssa. Tämä biologinen 
taso sisältää kehon toiminnan lisäksi ilmaisullista käyttäytymistä, kuten 
naurun ja itkun, sosiaalisen, asosiaalisen ja aggressiivisen käyttäytymisen. 
Yhteisöllinen taso jaetaan joidenkin, mutta ei kaikkien ihmisten kanssa ja 
on yhteistä johonkin ryhmään tai kategoriaan kuuluvien ihmisten kanssa. 
Tälle alueelle kuuluu inhimillisen kulttuurin subjektiivinen alue ja pitää 
sisällään kielen, jolla ihminen ilmaisee itseään. Mutta subjektiiviselle alu-
eelle kuluvat myös fyysinen etäisyys tai syöminen. Individuaalinen taso on 
jokaiselle ihmiselle täysin uniikki. Tällä tasolla tuotetaan erilaista käyttäy-
tymistä yhteisöllisen kulttuurin sisällä. (Hofstede 2001, 2.)

On vaikea vetää tarkkaa rajaa erottamaan individuaalia persoonalli-
suutta ja yhteisöllistä kulttuuria. Ei ole myöskään yhtä yhteistä näkemystä 
siitä, mitkä ilmiöt ovat kulttuurispesifejä ja mitä ovat inhimillisen univer-
saaleja. Ei voida myöskään kieltää mahdollisuutta, että mentaalit ohjelmat 
voivat olla osittain jopa geneettisesti periytyviä. Eräänlaisina esiohjelmina 
geneettinen informaatio on yhteistä kaikille ihmisille. Yksilöllisellä tasolla 
ohjelmista kuitenkin vähemmän on perittyä, sillä muuten on vaikea se-
littää, miksi samojen vanhempien lapsilla on erilaisia kykyjä ja erilainen 
temperamentti siitä huolimatta, että he ovat kasvaneet samanlaisessa ym-
päristössä. Yhteisöllisellä tasolla mentaalinen ohjelmointi on suurimmak-
si osaksi tai kokonaan opittua. Tätä puoltaa se seikka, että yhteisöllinen 
taso jaetaan niiden ihmisten kanssa, jotka ovat läpikäyneet samat oppi-
misprosessit, mutta joiden kanssa ei jaeta yhteistä geneettistä perimää. 
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Yhteisöllisen inhimillinen ohjelmiston siirtyminen on siten ennen muuta 
sosiaalinen ilmiö. Kulttuurin siirtyminen sukupolvelta toiselle tapahtuu 
siten yhteiskunnan, organisaation ja ryhmän ohjelmien varastoitumisena 
yksilön mentaaliseen ohjelmistoon. (Hofstede 2001, 2-3.)

Sosiaaliset ryhmät ja organisaatiot voivat olla olemassa vain yhtei-
sesti jaettujen merkitysten kautta, koska inhimillinen käyttäytyminen ei 
ole sattumanvaraista, vaan merkityksen jakamisesta johtuen aina jossain 
määrin ennustettavaa. Jokaisella ihmisellä on tietty määrä mentaalista 
ohjelmointia, joka jokseenkin pysyvänä ja vakiintuneena saa hänet toi-
mimaan enemmän tai vähemmän samalla tavalla. Mentaalista ohjelmaa 
ei luonnollisestikaan voida suoraan tarkkailla. Mutta sen sijaan voidaan 
tarkastella ihmisen sanoja ja tekoja ja päätellä niiden avulla mentaalisen 
ohjelman olemassaoloa ja sisältöä. (Hofstede 2001, 2.)

Kulttuuri yhteisöllisenä ohjelmointina on ihmisyhteisölle sama kuin 
yksilölle persoonallisuus. Kulttuuri ei kuitenkaan ole sama kuin yksilön 
identiteetti, sillä identiteetit muodostuvat ihmisen vastauksista kysymyk-
seen, mihin minä kuulun. Identiteetit pohjautuvat kielellisiin mielikuviin, 
stereotypioihin, symboleihin, sankareihin ja rituaaleihin liittyviin tuntei-
siin. (Hofstede 2001, 10.)

Yhteiskunnassa erityisesti formaaleille kasvatusinstituutioille, etenkin 
koululle ja päiväkodille, on asetettu tehtäväksi näiden yhteisten kulttuu-
risten koodien opettaminen ja siirtäminen lapsille. Samanaikaisesti myös 
media tarjoilee informaatiota, merkityksiä ja symboleja, joiden avulla lap-
si ymmärtää ja tulkitsee ympäristöään ja muodostaa käsitystä itsestään ja 
identiteetistään. Lapsen ja median välinen suhde muodostaa mediaympä-
ristön, jota voidaan kutsua myös sekä tulkinta- että symboliympäristök-
si. Käsitesisällöltään tulkintaympäristö ja symboliympäristö ovat toisiaan 
vastaavia silloin, kun ne viittaavat niihin merkitysmaailmoihin, joista lap-
si tulkinnan avulla rakentaa tulkintasisältöjä ja merkityksiä. Tässä työssä 
käsitteitä käytetään toistensa synonyymeina.

Lapsen median sisällön tulkintataidot liittyvät läheisesti mediakas-
vatuksen käsitteeseen mediakompetenssi (Varis 1998, 375–377; Kotilai-
nen 2000, 31-33). Mediakompetenssin katsotaan koostuvan neljänlaises-
ta osaamisesta. Ensinnäkin mediakompetenssiin liittyy mediakriittinen 



82 83

osaaminen, joka edellyttää tulkitsijan refleksiivistä kykyä käyttää infor-
maatiota omiin tarpeisiin. Kykyyn arvioida mediaa kriittisesti kuuluvat 
myös median eettinen arviointi ja median yhteiskunnalliseen vastuuseen 
liittyvät kysymykset. Toiseksi mediakompetenssi on mediaoppia, jolla 
tarkoitetaan eri medioita koskevaa tietoa ja medioiden käytön osaamis-
ta. Kolmanneksi mediakompetenssin käsite sisältää median refleksiivisen 
käytön. Median refleksiivisellä käytöllä tarkoitetaan käyttäjän omien me-
diaan liittyvien käyttötarkoitusten kuin myös median luonteen yleisem-
pää ymmärtämistä. Neljäs mediakompetenssin alue muodostuu muotoi-
lun ja median sisältöjen rakentumiseen liittyvien seikkojen ymmärtämi-
sestä. Neljännen osaamisalueen lähtökohtana on ajatus siitä, että kaikki 
viestintävälineet ja niiden välittämät sisällöt ovat kulttuurisesti tuotettuja 
konstruktioita.

Lapsen mediakompetenssi ja median tulkintataidot muodostuvat näin 
ollen mediaan liittyvästä yleisestä tiedosta, sisällön tulkintataidosta ja me-
diavälineiden käyttötaidosta. Mediakompetenssilla tarkoitetaan siten lap-
sen kykyä oppia, nauttia ja käyttää hyväkseen mediaa niin teknisesti, kriit-
tisesti, luovasti kuin toiminnallisestikin. (Kupiainen 2002, 21.)

Media ja sen välittämät sisällöt koostuvat erilaisten käsitteiden ja sym-
bolien sekä sosiaalisten ja kulttuuristen suhteitten esittämisestä. Lasten 
mediakompetenssi tulkintaprosessina muodostuu lapsen kasvun ja kehi-
tyksen myötä laajenevaksi, spiraalinomaiseksi kehitysprosessiksi. Tällai-
sessa aktiivisessa tulkintaprosessissa lapset kasvattavat median tarjoamista 
informaatioista erilaisiin käsitteisiin, tapahtumiin, symboleihin, sosiaali-
siin ja kulttuurisiin suhteisiin liittyvää tulkintataitoaan ja edelleen me-
diakompetenssiaan. 

Mediakompetenssia on usein käytetty synonyymina medialukutaito-
käsitteelle. Medialukutaidolla viitataan median teknisten käyttötaitojen 
lisäksi myös median sisältöjen tulkintaan ja merkitysten ymmärtämiseen 
(Kotilainen 2000, 31–32; Suoninen 2004, 26). Mediakompetenssin katso-
taan kuitenkin sisältävän mediasisältöjen tulkinnan ja käytön lisäksi myös 
niihin liittyviä tunteita ja kokemuksia (Kotilainen 2000, 33).

Voidaan sanoa, että tulkintaympäristöllisesti lapsia ja mediaa lähesty-
vä tutkimus yhdistää viestintätutkimuksen perinteiset käyttö- ja vaiku-
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tustutkimussuuntaukset. Tulkintaympäristöllisessä tutkimuksessa otetaan 
huomioon mediankäyttöön mahdollistavien tekijöiden, kuten välineiden 
ja ajan, lisäksi lapsen median sisällön merkityksellistämisprosessi eli tul-
kinta. Lähtökohtana on ajatus, että lapsen fyysinen ja kehityksellinen 
ikä, hänen erilaiset tietonsa ja taitonsa, sosiaaliset suhteensa, mediavä-
lineympäristönsä, hänen tarjolla olevista mediasisällöistä tekemänsä va-
linnat, yhteiskunnalliset rakenteet ja kulttuuriset sisällöt ovat jatkuvassa 
vuoropuhelussa keskenään. 

Tulkintaympäristöä koskevan tutkimuksen keskiössä on lapsi ja hä-
nen tekemänsä tulkinnat, siis ennen kaikkea se, millaisia merkityksiä ja 
tulkintoja lapsi itse antaa medialle ja sen sisällöille. Näiden tulkintojen 
katsotaan olevan ajallisessa suhteessa lapsen nykyiseen tilanteeseen, men-
neisiin kokemuksiin ja niihin liittyviin ja niistä tehtyihin tulkintoihin. 
Nämä puolestaan luovat pohjan tuleville tulkinnoille. Näitä eri tasojen 
liittymistä toisiinsa kuvataan kuviossa 3-4.

YMPÄRISTÖ:
sosiaalinen 
ympäristö ja väline-
ympäristö

LAPSI: yksilölli-
set tekijät ja ajalli-
nen ulottuvuus

MEDIA: sisällöt, 
tuotanto

YHTEISKUNTA / KULTTUURI / 
MEDIAPOLITIIKKA

Kuvio 3-4: Lapsen mediasuhteen keskeiset tekijät tarkasteltuna tulkintaympä-
ristönä.
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Lasten mediasuhdetta tulkintaympäristönä lähestyvä tutkimus tarkastelee 
lasten ja median suhdetta siten ennen muuta yhteisyyden kannalta ja nä-
kee suhteen myös lapsen yhtenä, kiinteästi lapsen kehityksessä mukana-
olevana kasvun edellytyksenä (vrt. Rantanen 1994, 23–24; Pietilä 1996). 
Viestintätutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen perinteen kannalta tar-
kasteltuna lähtökohta on yhteisöllinen.

Tutkimuksen filosofinen lähtökohta löytynee eksistentiaalisesta her-
meneutiikasta, jonka mukaan ihminen on selittävä, tulkitseva olento, joka 
pyrkii ymmärtämään todellisuutta. Hermeneuttinen filosofia olettaa kai-
ken inhimillisen toiminnan olevan kokemus, koska se sisältää aina myös 
tulkintaa. Tulkintaa ei siten voi tarkastella vain puhtaasti älyllisenä tai 
tiedollisena toimintana, sillä tulkinta on kaiken inhimillisen toiminnan 
olennainen osa (Puolimatka 1995, 57). Hermeneuttinen tutkimuksellinen 
lähtökohta on, että näitä tehtyjä tulkintoja voidaan pitää aitoina, inhi-
millisinä olemassa olon ilmauksina. (Vestergaard & Löfstedt & Ödman 
1987, 107–108; Puolimatka 1995, 57–59.) Näin tarkasteltuna lasten au-
diovisuaalisesta informaatiosta ilmaisemia tulkintoja voidaan pitää totena 
ja siten mahdollisina myös tutkia.

Kreikan verbi tulkita tai antaa merkitys, hermenevo, voidaan kääntää 
kolmella tavalla (Vestergaard & Löfstedt & Ödman 1987, 108; Puolimat-
ka 1995, 57): 1) ilmaista, 2) selittää ja 3) tehdä ymmärrettäväksi. Kaikki 
kolme eri merkitystä sisältyvät siis käsitteeseen tulkinta ja ovat siten tut-
kimuksen kannalta yhtä välttämättömiä. Käytetystä asiayhteydestä kui-
tenkin riippuu se, mikä sanan merkityksistä on kulloinkin painottunut. 
(Vestergaard & Löfstedt & Ödman 1987, 108.) Näitä tulkintakäsitteen 
kolmea tasoa hyödynnetään myös tämän tutkimuksen tutkimusaineiston 
analyysissa. Tasot esitellään luvuissa 4 ja 5. Median roolia tulkintaympä-
ristönä lapsen elämässä ja sen laajemmassa kulttuurisessa ja yhteiskun-
nallisessa kontekstissa selvittävällä tutkimuksella pyritään tavoittamaan 
lapsen oma näkökulma ja tulkinta mediasisältöihin ja selvittämään me-
dian merkitystä heidän elämässään. 

Median osallistuminen lasten elämään alkaa jo hyvin varhaisessa vai-
heessa. Tutkimuksen tehtävä onkin tehdä ymmärrettäväksi median mer-
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kitystä heidän elämässään. Tällainen tulkintatutkimus edellyttää myös 
lasten mediasuhteen kontekstualisointia, sillä ilman kontekstialisointia 
tutkimus voi jäädä helposti vastakkainasetteluksi ja tunnistamatta jäävät 
ne monimutkaiset tavat, joilla media liittyy lasten jokapäiväiseen elämään 
ja joilla lapset muodostavat median sisällöistä tulkintoja.

Lapsia ja mediaa koskevan tutkimuksen laajentumisesta huolimatta on 
siinä havaittavissa tutkimuksen painottumista nuoriin ja varhaisnuoriin. 
Lapsia ja erityisesti pieniä lapsia koskevaa tutkimusta on edelleen verrat-
tain vähän. Syynä voi olla muiden muassa, että pienten lasten tutkimus 
koetaan usein ongelmallisena lasten kehityksellisen iän tuomien tutki-
muksellisten lisävaateiden vuoksi. Ongelmia on tuottanut myös lapsilta 
itseltään saatavan tiedon luotettavuuden arviointi (mm. Turtiainen 2001).  
Tutkimuksellisista ongelmistaan huolimatta pieniä lapsia ja mediaa käsit-
televä tutkimus on ajankohtaista ja tarpeellista. Tutkimuksen tekemistä 
puoltaa ensinnäkin se seikka, että media eri muodoissaan on tärkeä osa 
heidän päivittäistä elämäänsä. Toiseksi on varsin perusteltua väittää, että 
median käyttö- ja tulkintatavat omaksutaan jo varsin varhain. Tässä pro-
sessissa perheellä ja lapsen sosiaalisilla suhteilla on merkittävä rooli. Kol-
mas tutkimusta puoltava seikka ja sen painottaminen audiovisuaaliseen 
informaatioon löytyy audiovisuaalisen viestinnän yhä kasvavasta roolista 
viestinnän kentässä ja myös lasten mediaympäristössä.  

Lasten ja median suhdetta onkin syytä tarkastella laajemmin tulkin-
taympäristönä ja symbolisena ympäristönä. Tällöin mukaan saadaan lap-
sen oman persoonan lisäksi hänen sosiaalisen elämänsä konteksti, mutta 
myös mediasuhteessa taustalla vaikuttavat laajemmat kulttuuriset ja yh-
teiskunnalliset tekijät. Tällaisen tutkimuksellisen asetelman tavoite on en-
nen muuta syventää tietoamme ja näkemystämme lasten ja median suh-
teesta. Lasten mediasuhteen tarkastelun merkitystä tulkintaympäristönä 
puoltaa myös se seikka, että lasten mediakulttuuri leviää yhä nopeammin 
ja laajemmin yli kansallisten ja kielellisten rajojen. Tutkimus ei siten voi 
jättää huomiotta niitä merkittäviä muutoksia, joita lasten mediakulttuu-
rissa on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen ja vuosien aikana. Kun 
haluamme ymmärtää lasten mediakokemuksissa tapahtuneita muutoksia 
tai sitä roolia, joka medialla on laajemminkin heidän elämässään, on tut-
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kimuksen siten pyrittävä asettamaan lasten mediasuhde laajempaan sosi-
aaliseen, yhteiskunnalliseen ja historialliskulttuuriseen kontekstiin.

Lasten ja median välisen suhteen tarkastelu tulkinnallisena ja symbo-
lisena ympäristönä pyrkii etsimään lasten toimien ja tulkintojen välistä 
suhdetta heidän aikaisempiin sekä sosiaalisiin kokemuksiin että medi-
an käyttö- ja tulkintakokemuksiin. Symbolinen interaktionismin teori-
an mukaisesti lasten mediasuhdetta lähestytään aktiivisena toimintana 
ja merkitysten muodostamisena, ei vain passiivisena ja vastaanottavana 
kohteena. Teorian tarjoamien käsitteiden avulla lasten audiovisuaalisen 
informaation tulkintaa tutkitaan lapsen symbolisena tulkintaprosessina 
ja mediasuhteena myös osana sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä. Teo-
riana symbolinen interaktionismi tarjoaakin hyviä käsitteitä tarkastella 
lasten mediasuhdetta tulkintaympäristönä ja symbolisena ympäristönä 
laajemmassa sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Tällainen lähes-
tyminen tarjoaa varsin kattavan kuvan lapsista ja mediasta ja median roo-
lista lasten elämässä.

Symbolisen interaktionimin teorian pohjalta lasten mediasuhdetta ja 
tulkintaprosessia on mahdollista jäsentää yksilön, yhteisön ja kulttuurin 
tasoilla. Seuraavassa luvussa, neljä, esitellään tutkimuksen teoreettinen 
viitekehys.
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OSA II: SYMBOLINEN 

INTERAKTIONISMI JA TULKINTA
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4 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA: 

SYMBOLINEN INTERAKTIONISMI 

Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että lasten mediankäyttö kehit-
tyy monenlaisessa kontekstissa. Mutta suhteellisen vähän on kuitenkaan 
selvitetty symbolisen interaktionismin pohjalta lasten audiovisuaalisel-
le informaatiolle antamia tulkintoja (mm. Palmer 1986; Werner 1996; 
Rönnberg 1996; Rydin 1996). Toinen kiinnostava tutkimusalue on lasten 
tulkinnan ja sosiaalisen kokemuksen välinen suhde ja se, onko tulkinnas-
sa havaittavissa heidän aikaisempia sosiaalisia ja tiedollisia kokemuksiaan 
ja kulttuurisia eroja. 

Edellä mainittujen tutkimuksellisten lähtökohtien tarkastelu vaatii tu-
ekseen teoreettisen viitekehyksen, joka mahdollistaa kohteen tarkastelun 
ja havainnoinnin mahdollisimman monelta kannalta. Tässä tutkimuksessa 
teoreettinen viitekehys rakentuu symbolisen vuorovaikutuksen teoriasta. 
Symbolisella interaktionismilla on tarjota lasten mediasuhteen tarkaste-
luun useita erilaisia näkökulmia ja käsitteitä, joiden avulla tapahtumas-
ta on mahdollista muodostaa varsin laaja näkemyskokonaisuus. Teorian 
keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa itse (self ), merkitykselliset toiset, 
roolin ottaminen, itseindikaatio ja identiteetti. 

Symbolinen interaktionismi tarkastelee kohdettaan, ihmistä, aktiivisena, 
merkityksiä muodostavana toimijana. Teoria myös korostaa tutkimuksen 
keskeisen tehtävän muodostuvan ennen muuta erilaisten merkityksiä luo-
vien rakenteiden tarkastelusta ja konstruoinnista. Symbolinen interaktio-
nismi keskittyy tarkastelemaan vuorovaikutusta ennen kaikkea sosiaali-
sena toimintana, mutta sen avulla on mahdollista selvittää myös lasten 
tulkintaa ohjaavien kulttuuristen merkityskategorioitten roolia toimintaa 
ohjaavana tekijänä.
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4.1 Symbolinen interaktionismi

Symbolisen interaktionismin käsitteen loi amerikkalainen sosiologi Her-
bert Blumer, ja teoria perustuu Georg Herbert Meadin, William Jame-
sin, John Deweyn ja Charles Horton Cooleyn ajatuksiin. Symbolinen 
interaktionismi liitetään pragmatistiseen tieteen filosofiaan ja progressi-
vismiksi kutsuttuun oppisuuntaan (Puolimatka 1995, 47). Suuntauksen 
mukaisesti inhimillistä ryhmää tutkittaessa symbolinen interaktionismi 
korostaa yksilön ja ryhmän sosiaalista suhdetta suhteessa sosiaaliseen ra-
kenteeseen (kuvio 4-1). 

Symbolisen interaktionismin pragmaattis-teoreettinen lähtökohta on tar-
kastella ihmisten ajatuksia ja tekoja ennen muuta niiden käytännöllisen 
arvon perusteella. Ihminen valitsee todeksi ja oikeaksi sen, mikä osoit-
tautuu myös käytännössä toimivaksi, hyödylliseksi tai palkitsevaksi. Prag-
matismin kokemuksellinen lähestymistapa edellyttääkin testaamaan sym-
bolisen interaktionismin teorian ja hypoteesit käytännössä, jolloin niiden 
"keskeiseksi arviointiperusteeksi tulee niiden edistyksellisyys ja se miten 
ne vievät ihmiskunnan kehitystä eteenpäin".  (Puolimatka 1995, 47.)

Pragmatismiin perustuvaa kasvatusfilosofiaa kehittäneen John Deweyn 
(Puolimatka 1995, 47–52) mukaan todellisuus ei ole mitattavissa objektii-
visena suureena. Käsityksemme ympäröivästä maailmasta perustuu niihin 
toimintoihimme, jotka olemme todenneet aikaisempien kokemustem-

RYHMÄ

SOSIAALINEN 
RAKENNE

YKSILÖ

Kuvio 4-1: Yksilön ja ryhmän suhde sosiaaliseen rakenteeseen Herbert Blumerin 
symbolisen interaktionismin teorian mukaan.
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me pohjalta toimiviksi ja käyttökelpoisiksi toteuttaessamme aikeitamme. 
Jonkin tarkastelutavan tai toteutustavan osoittautuessa toimivaksi omak-
summe sen näkemykseksemme todellisuudesta. Deweyn mukaan ihmiset 
pohtivat ja tulkitsevat tapahtumia ja erilaisista vaihtoehtoisista tavoista 
toimia valitaan se tai ne, jotka todennäköisimmin auttavat saavuttamaan 
asetetut päämäärät. Hyvin samanlaiseen käsitykseen ihmisen tulkinta-
prosessin keskustelevasta luonteesta ovat päätyneet myös monet tämän 
hetken johtavista yhteiskuntasosiologeista ja kulttuurintutkijoista, kuten 
Bauman (1991), Giddens (1993) ja Hall (1992).

Sosiologian teoreetikoista myös Max Weber (1978 [1921]), ja Geor-
ge Herbert Mead (1967 [1934]) ovat yhtyneet Deweyn esittämiin näke-
myksiin ja osaltaan kiistäneet ajatuksen siitä, että ihmisen käyttäytyminen 
olisi mahdollista muuntaa puhtaiksi luonnontieteellisiksi operaatioiksi. 
Weberin mukaan ihminen tulkitsee tapahtumat ja antaa niille subjektii-
visen merkityksen. Toisin sanoen jokainen yksilö reflektoi asioita aikai-
sempiin kokemuksiinsa ja valitsee toimintatapansa sen perusteella, mitkä 
ovat hänen päämääränsä ja aikomuksensa. Weberin näkemyksen mukaan 
yksilön toimintaa ei voi ymmärtää, jos ei tiedä toiminnan motiiveja. Sym-
bolisen interaktionismin lähtökohta on sama, mutta sen lisäksi se painot-
taa suhteen kahdensuuntaista luonnetta: yksilön suhdetta ympäristöönsä 
ja yksilön saamaa palautetta ympäristöltä (Blumer 1986, 8). Molemmat 
suunnat toimivat yksilön identiteetin muodostajana (kuvio 4-2). Ihmisen 
toimintaa ei ohjaa ainoastaan kulttuurinen tausta, vaan toiminnan tarkas-
telussa on otettava huomioon tärkeänä tekijänä se seikka, että koko kult-
tuuri itsessään on ihmisen toiminnan tulos. Tällainen näkökulma ihmisen 
toiminnan tarkasteluun on myös fenomenologinen ja etnometodologinen 
(Puolimatka 1995, 47–52).

Sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä symbolinen interaktionismi lukeutuu 
tulkitsevan kulttuuritutkimuksen perinteeseen. Tulkitsevassa kulttuuritut-
kimuksessa, symbolisessa interaktionismissa, transaktionistisessa viestin-
täkäsityksessä, joukkoviestinnän tarkastelussa rituaalina ja fenomenologi-
sessa tutkimuksessa on kyse joukosta merkityksen ja kulttuurin käsitteille 
rakentuneita ajattelu- ja tutkimustapoja. Yhteistä perinteen suuntauksilla 
on pyrkimys tulkita ilmiöiden merkitystä. Tavoitteena on "valaista mer-
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kitystä", "ymmärtää" ihmisten käyttäytymistä ja "tulkita sen merkityk-
sellisyyttä" taikka "eksplikoida tietyssä ryhmässä tai kulttuurissa toimi-
via merkitysjärjestelmiä" (Pietilä 1997, 280). Chicagon koulukunnasta 
juontuva symbolisen interaktionismin tutkimusperinne pitää inhimillistä 
toimintaa olennaisesti merkitysten ja niitä edustavien symbolien varassa 
toteutuvana vuorovaikutuksena, kanssakäymisenä (ibid., 281). 

Ihmisen henkisen rakenteen keskeinen ydin on Meadin (1967 [1934]) 
teorian mukaan itse, joka koostuu kahdesta erilaisesta minän osasta "tie-
toinen minä" (I) ja "minä" (Me). Näillä itsen kahdella erilaisella puolel-
la on persoonallisuuden kehittymisen kannalta erilaiset, toisiaan tukevat 
tehtävät. Meadin mukaan "tietoinen minä" on ihmisen itsen ajattele-
va ja toimintaa ohjaava puoli ja se, joka tulkitsee ympäristön toimintaa. 
Sen sijaan "minä" sisältää ihmisen sekä aiemmat kokemukset, nykyhet-
ken, mutta myös tulevat kokemukset. Meadin teorian mukaan "tietoinen 
minä" reflektoi "minää" ja siten "tietoinen minä" on eräänlainen tietoinen 
tarkkailija ja melkeinpä toinen persoona ja "minä", joka tallentaa ihmi-
sen muistot, tunteet, on itsen tiedostamaton puoli (kuvio 4-3). "Tietoi-
sen minän" voi katsoa hyvin vastaavan Freudin (1964) teorian "Egoa" ja 
"minän" puolestaan "Idia". 

Kuvio 4-2: Yksilö, ryhmä ja sosiaalinen rakenne tulkintasuhteena Herbert Blu-
merin symbolisen interaktionismin teorian mukaan.
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Ihmisen sosialisaatio liittyy ennen muuta itsen "tietoiseen minään" siten, 
että yksilö kykenee ottamaan mielessään toisen ihmisen roolin (Mead 
1967 [1934]; Blumer 1986). Tämä prosessi ei ole yksisuuntainen tapah-
tuma, vaan kun ihminen pystyy tietoisesti asettumaan toisen ihmisen 
asemaan, kehittyy samalla prosessin toinen suunta: ihminen kykenee nä-
kemään itsensä ja toimintansa toisten ihmisten näkökulmasta. Meadin 
mukaan lasten pelit ja roolileikit liittyvät juuri itsen "tietoisen minän" 
kehittymiseen ja siksi auttavat lasta näkemään maailman toisten näkö-
kulmasta (vrt. mm. Parsons 1937; 1991[1951]). Erilaiset, vaihtoehtoiset 
näkökulmat edistävät myös lapsen oman toiminnan evaluoinnin, itse-
reflektion, kehittymistä (Blumer 1986, 15). Tällöin siis Meadin termein 
"tietoinen minä" aloittaa "minän" arvioinnin. Itse saavuttaa kehittyneim-
män tason silloin, kun se kykenee ottamaan yleistetyn toisen roolin. Tällä 
Mead tarkoittaa tilaa, jossa itse arvioi yksilöä ympäröivää yhteisöä ja sitä 
kautta myös omaa toimintaansa samaan tapaan kuin valtaosa yhteisön 
jäsenistä. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun lapsi, joka on varastanut 
jotakin, tuntee syyllisyyttä ja häpeää kyetessään kuvittelemaan, mitä mer-

YMPÄRISTÖ
”MINÄ”
-aiemmat          
  kokemukset
-nykyhetki
-tulevat toiminnat

”TIETOINEN MINÄ”
-ajattelu       
-tulkinta itsestä
-kyky ottaa toisen 
  rooli

TULKINTA

Kuvio 4-3: "Itsen" rakentuminen ja "itsen" suhde ympäristöön Georg Herbert 
Meadin näkemyksen pohjalta symbolisen interaktionismin mukaan.
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kitykselliset toiset, kuten vanhemmat tai kavereitten vanhemmat tietäes-
sään ajattelisivat asiasta. Ajan myötä lapsi lopettaa harkitsemasta asioita 
erityisten yksilöitten kautta, mutta sen sijaan nämä kokemukset ja tun-
teet muodostuvat osaksi itseä. Yleistetty toisen roolin ottamisen voidaan 
siten katsoa liittyvän yhteisön kulttuurin omaksumiseen ja ennen pitkää 
sisäistämiseen osaksi omaa identiteettiä.

Nykytutkijoiden mukaan (Hall 1992, 276) Meadin identiteetin ke-
hittymistä kuvaava sosiologinen malli onkin eräänlainen "silta sisäisen 
ja ulkoisen välillä, persoonallisen maailman ja julkisen maailman välillä". 
Identiteettimme tuottaa yhteyden sekä itsestä omana sisäisenä tuntee-
na että sen paikan välillä, missä me hallitsemme laajempaa sosiaalista ja 
kulttuurista maailmaa kuten roolejamme perheissä, kouluissa, työpaikoil-
la, vapaa-ajalla ja ystäväpiirissä ja niin edelleen. 

4.1.1 Teorian kolme lähtökohtaa

Meadin ajatuksia kehitti yksityiskohtaisemmin erityisesti hänen oppi-
laansa Herbert Blumer, joka myös ryhtyi käyttämään teoriasta nimitystä 
symbolinen interaktionismi (Pietilä 1997, 281; Blumer 1986, 2–7). Blu-
merin mukaan symbolisessa interaktionismissa on kolme keskeistä ole-
tusta:

1. Ihmisen toimintaa ohjaavat merkitykset, jotka hän on antanut asi-
oille. Blumerin mukaan asioiden merkitykset, koskivatpa ne sitten fyysisiä 
objekteja tai ihmisten mielikuvia, eivät kuitenkaan ole kerran muodostut-
tuaan lopullisia. Sen sijaan ne muuttuvat ja kehittyvät kohdatessaan uut-
ta ja erilaista toimintaa. Eri objekteilla on myös erilaisia merkityksiä eri 
yksilöille. Esimerkiksi puu merkitsee eri asiaa kasvitieteilijälle, metsurille, 
runoilijalle tai puutarhurille. Samoin kuin Dewey, Blumer toteaa, että puu 
ei ole vain yksinkertaisesti olemassa oleva fyysinen objekti, vaan puulla on 
erilaisia merkityksiä sen mukaan, millaisia aikomuksia eri ihmisillä on sen 
suhteen. Merkitykset vaikuttavat siihen, miten ihminen käyttäytyy toisia 
ihmisiä kohtaan. Siten esimerkiksi mielikuva rodusta vaikuttaa ihmisten 
käyttäytymiseen toisia kohtaan.
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2. Asioiden merkitykset muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa toisten ihmisten kanssa. Blumer ei siten hyväksy niitä sosiologisia 
näkemyksiä, joiden mukaan kulttuuriset normit ja merkitykset vain yk-
sinkertaisesti omaksutaan ympäröivältä yhteisöltä. Sen sijaan hän toteaa 
ihmisten käyvän neuvottelua sosiaalisen ympäristönsä kanssa (vrt. mm. 
Hall 1992; 1997; Giddens 1993). Tästä jatkuvasta neuvottelusta johtuen 
mielikuvat ja merkitykset eivät ole pysyviä ja muuttumattomia. Ryhmien 
jäsenet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja samalla he muo-
dostavat käsitystä sekä omasta identiteetistään että toisista.

3. Ryhmässä toimiminen toisten ihmisten kanssa on keskeinen yh-
teistoiminnan muoto, jossa yksilö joutuu sovittamaan oman toimintan-
sa toisten toimintaan. Blumerin mukaan ihmiset eivät kuitenkaan toimi 
eristyksissä toisista ihmisistä, vaan sen sijaan yksilöt jatkuvasti suhteutta-
vat toimintaansa yleistettyyn toiseen valitessaan toimintatapojaan. Näin 
ollen yhteiskunta on läsnä, kun arvioimme toimintaamme toisten silmin. 
Toimijat jatkuvasti säätävät ja suuntaavat käyttäytymistään sen mukaan, 
miten toiset reagoivat interaktiotilanteissa. Näin esimerkiksi opettaja ja 
oppilaat voivat molemmat lähestyä toisiaan tiettyjen ennakko-odotusten 
perusteella. Vuorovaikutus luokkahuonetilanteessa voi muuttaa heidän 
käsityksiään tilanteesta neuvottelun tuloksena. 

Blumerin symbolisen interaktionismin teoria eri merkitysten synnyttä-
mästä tulkintaprosessista on lähellä viestintätutkimuksessa paljon 1970–
80-luvuilla käytössä ollutta skeemateoriaa. Myös skeemateorian perusole-
tus on, että ihmiset prosessoivat informaatiota aktiivisesti. Skemaattinen 
ajattelu juontuu ihmisen tarpeesta organisoida ajatteluaan etenkin tiedol-
lisen päämäärän mukaisesti. Mutta päinvastoin kuin ajattelun johdonmu-
kaisuutta painottavat teoriat, joiden mukaan ihmiset siis yrittävät saada 
informaation sopimaan yhteen heidän uskomustensa kanssa, skeema-teo-
ria olettaa, että ihmiset eivät ole kovinkaan motivoituneita tekemään ajat-
teluaan yhdenmukaiseksi sellaisten yleisten tekijöitten kuin mielen arvo-
jen ja asenteitten kanssa. Skeemateorian mukaan aikaisempi informaatio 
vaikuttaa tapaan, jolla uusi informaatio tulkitaan sosiaalisissa tilanteissa. 
Aikaisempi tietorakenne sekä toisista että itsestämme ohjaa tapaamme 
ottaa vastaan uutta informaatiota, ja skeema alkaa toimia silloin, kun ih-
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minen kohtaa uuden ajatuksen tai käsitteen. Pohjimmiltaan skeeman pro-
sessi perustuu siis sosiaaliseen oppimiseen. (Wicks 1991, 119–121.) 

Tulkintaprosessin korostaminen on keskeinen tekijä, joka erottaa sym-
bolisen interaktionismin teorian aikaisemmin esitellystä informaation kä-
sittelyn skeemateoriasta. Toinen erottava tekijä on symbolisen vuorovai-
kutuksen näkemys itsestä, joka tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ihmi-
nen kykenee tekemään tulkintoja myös itsestään. Ihminen kykenee arvi-
oimaan aiempia kokemuksiaan, nykyhetkeään ja suuntaamaan joko niiden 
pohjalta tai ympäristöstä tehtyjen tulkintojen pohjalta tulevaa toimintaa 
(kuvio 4-2). Skeemateorian keskeinen lähtökohta on, että ihmisellä on 
useita erilaisia toimintamalleja, skeemoja, jotka aktivoituvat tarpeen mu-
kaan eri tilanteissa. Nämä skeemat ohjaavat ihmisen toimintaa, ajattelua 
ja informaation käsittelyä. Kohdatessaan uuden asian ihminen liittää ja 
assimiloi sen johonkin aikaisempaan skeemaan. Jos assimilaatiota ei voi 
tapahtua, ihminen voi tarvittaessa luoda kokonaan uuden skeeman ak-
kommodaatioprosessin avulla. Mitä enemmän ihmisellä on erilaisia skee-
moja, sitä paremmin hän kykenee toimimaan. 

Symbolinen interaktionismi lähestyy asiaa kuitenkin hieman toisenlai-
selta suunnalta ja korostaa uuden asian ihmisessä aiheuttamaa tulkinta-
prosessia, jonka aikana hän ajattelullaan luo sille merkityksen. Nämä mer-
kitykset eivät ole pysyviä, vaan ne voivat muuttua, ne voivat liittyä toisiin-
sa, voi syntyä uusia merkityksiä ja ne voidaan ohittaa. Kaikki mahdolliset 
kombinaatiot ovat tässä prosessissa mahdollisia. "Minä" on ihmisessä ole-
va sisäinen "minä", joka muodostuu toisten ihmisten luoman kuvan poh-
jalta ja jonka toimia, ajatuksia, tunteita ja päämääriä ihminen itse pystyy 
arvioimaan. Tulkintaa eivät näin ollen synnytä vain ihmisen ulkopuoliset 
asiat tai tapahtumat, kuten skeemateoriassa ollaan taipuvaisia ajattele-
maan, vaan ihminen kykenee olemaan itse itselleen objekti ja suuntaa-
maan toimintaansa tulkinprosessin avulla (Blumer 1986, 13–15).

Symbolisen interaktionismin ja skeemateoreettisen ajattelumallin vä-
lillä on eroa myös tavassa, jolla ne suhtautuvat merkityksen muodosta-
jaan, toimijaan. Skeemateoriasta poiketen Blumer (ibid.) korostaa toi-
mijan omaa aktiivista roolia merkitysten tulkinnassa. Tulkintaprosessi 
edellyttää kahta erilaista, toisistaan poikkeavaa toimintaa. Ensinnäkin 
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toimija itse määrittelee toimintansa kohteena olevat asiat. Tällaisten it-
selle tehtyjen ilmausten tekeminen on sisäistynyttä sosiaalista prosessia, 
jossa toimija on vuorovaikutuksessa itsensä kanssa. Tätä vuorovaikutusta 
Blumer kutsuu sisäistyneeksi kommunikaatioprosessiksi. Toiseksi tämän 
sisäistyneen kommunikointiprosessin avulla tulkinnasta muodostuu aines 
merkityksen käsittelylle. Prosessissa toimija valitsee, tarkistaa, keskeyttää, 
yhdistää uudelleen ja muuntaa merkityksiä suhteessa tilanteeseen, jossa 
hän toimii. Sisäistynyt kommunikaatioprosessi ei ole ainoastaan vakiin-
tuneiden merkitysten vaistonvaraista käyttöä, vaan myös kehitysprosessia, 
jossa merkityksiä käytetään ja tarkistetaan toimintaa ohjaavina ja toimin-
taa kehittävinä apuvälineinä. Blumerin mukaan tässä yhteydessä on tär-
keää huomata, että merkityksillä on tärkeä rooli ja tehtävä toimiessaan 
minän kanssa vuorovaikutusprosessissa.

Skeemateorian mukaisesti tarkasteltuna esimerkiksi lasten televisi-
on katselu on toimintaa, käyttäytymistä, jossa lapsi hallitsee tarvittavat 
toiminnot: tiedot tarjottavana olevista ohjelmista, television avaamisen, 
katselemisen ja ohjelmien sisältämän informaation: Ne hän liittää joko 
johonkin aikaisemmin muodostuneeseen malliin tai jossakin erityisessä 
tilanteessa hän voi jopa luoda kokonaan uuden mallin. Symbolisen inte-
raktionismin mukaan kuitenkin jo sillä, että lapsi ryhtyy katsomaan tele-
visiota, on jokin merkitys, joka saa lapsen toimimaan. Ohjelmien välittä-
män informaation hän käsittelee tulkinnan avulla ja luo niistä halutessaan 
merkityksiä. Siten erilaiset merkitykset ohjaavat lapsen toimintaa (kuvio 
4-4). Symbolisen interaktionismin mukaan, jos tietää jonkin asian mer-
kityksen ihmiselle, voi päätellä miten hän toimii.

4.1.2 Vuorovaikutuksen symbolinen ja ei-symbolinen taso

Symbolinen vuorovaikutusteoria (Blumer 1986, 7-11) erottaa vuorovai-
kutuksessa kaksi tasoa: symbolisen ja ei-symbolisen. Symbolisella tasolla 
tapahtuva vuorovaikutus on ”merkittävien symbolien käyttöä” ja ei-sym-
bolisella tapahtuva vuorovaikutus ”liikkeiden keskustelua”. Keskeinen ero 
näiden kahden tason välillä on vastaanottajan tapa reagoida. Ei-sym-
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bolisella tasolla tapahtuva vuorovaikutus on vastaamista suoraan toisen 
toimintaan ilman tämän toiminnan tulkintaa. Kaikkein ilmeisimmillään 
tällainen vuorovaikutus on silloin, kun ihminen refleksinomaisesti vastaa 
toisen toimintaan. Ei-symbolisessa vuorovaikutuksessa ihmiset vastaavat 
heti ja miettimättä esimerkiksi toisen kehon liikkeisiin, ilmaisuihin tai 
äänen sävyyn.  Symbolinen vuorovaikutus sen sijaan sisältää toisen toi-
minnan tulkintaa ja on ihmisen luonteenomainen tapa olla vuorovaiku-
tuksessa toisten ihmisten kanssa. Symbolisessa vuorovaikutuksessa oleva 
ihminen toimii aktiivisesti ja yrittää ymmärtää toisen toiminnan tarkoi-
tusta, mitä Blumer nimittää eleeksi. 

Eleitä voivat olla esimerkiksi pyynnöt, ohjeet, määräykset, vihjeet tai 
vaikkapa julistukset. Eleet ilmaisevat tunnistavalle henkilölle niiden esit-
täjän päämäärän, idean tai toiminnan suunnitelman. Ne voivat olla myös 
merkkejä siitä, mitä esittäjä haluaa vastaanottajan tekevän tai ymmärtä-
vän. Henkilö, joka vastaanottaa eleen, organisoi oman toimintansa sen 

Kuvio 4-4: Lapsen ja median suhde tarkasteltuna tulkintasuhteena Georg Herbert 
Blumerin symbolisen interaktionismin teorian mukaan esitettynä.
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pohjalta, mitä liikkeet hänelle merkitsevät. Silloin kun eleellä on sama 
merkitys molemmille osapuolille, he ymmärtävät toisiaan. Symbolit voi-
vat representoida jotakin sosiaalista objektia, edustaa jotakin tai ottaa 
jonkun paikan sen mukaan, mitä ihmiset ovat keskenään sopineet sym-
bolien edustavan (ks. myös Charon 1985; Hall 1990). Strukturalistien 
tapaan (Saussure 1960) interaktionistit toteavat, että symbolit voivat olla 
sekä verbaalisia että visuaalisia sekä myös sen, että erilaiset fyysiset esi-
neet, kuten vaatteet ja vastaavat, voivat olla symbolisia.

Symbolinen interaktionismi pitää sanoja ja kieltä tärkeimpinä sym-
boleina, sillä kieli on merkittävin tekijä, joka mahdollistaa ihmisen toi-
mimisen ryhmässä ja erilaisten merkitysten jakamisen (Lal 1995, 423). 
Symbolien avulla ihminen kykenee nimeämään, luokittelemaan ja muis-
tamaan objektit, ajatukset ja mielikuvat. Ajatusten vaihtaminen ihmisten 
kesken ei ole mahdollista ilman symboleja, jotka tulkitaan suurin piirtein 
samalla tavalla. Ihmisinä voimme yhdistää laajan kirjon monimutkaisia 
asioita tehokkaasti käyttämällä symboleja. Meillä ihmisillä on erityinen 
kyky reflektoida käyttäytymistä ja pohtia erilaisia vaihtoehtoisia toimin-
tatapoja ja ajatella symbolisesti erilaisia mahdollisuuksia ennen kuin va-
litsemme vaihtoehdoista mielestämme parhaan mahdollisuuden. Symbo-
lit mahdollistavat roolin ottaminen ja kykenemme asettamaan itsemme 
imaginaarisesti johonkin tilanteeseen tai voimme tarkastella itseämme 
yleistetyn toisen näkökulmasta. (Blumer 1986, 78–79.)

Teorian lähtökohta on, että symbolien täytyy välttämättä olla jaettu-
ja merkityksiä, sillä muuten ne eivät voi olla merkityksellisiä. Jokaisella 
toimijalla on aina käytössään joukko symboleja, esimerkiksi oman äidin-
kielensä sanat. Toimija muodostaa tilanteista ja siitä, miten ne pitää ym-
märtää, ymmärryksen sen perusteella, mitkä ovat hänen aikaisemmat ko-
kemukset vastaavanlaisissa tilanteissa. Symbolien yhteiset jaetut tulkinnat 
mahdollistavat sen, että ihmiset ymmärtävät toisiaan ja esimerkiksi sen, 
että kirje löytää tiensä perille osoitteen perustella, koska kaikki tulkitse-
vat sen symbolit samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan Blumerin mukaan 
tarkoita sitä, että symbolit ja merkitykset olisivat muuttumattomia, vaan 
hän painottaa sitä, että toimijat jatkuvasti tulkitsevat tilanteita ollessaan 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
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Kulttuuritutkija James Carey (1989, 25–29) on esittänyt symbolisen inte-
raktionismin teorian kanssa hyvin samansuuntaisia ajatuksia symboleista, 
niiden jakamisesta ja niiden avulla muodostuvista todellisuuskäsityksestä. 
Hän esittää, että symbolit eroavat visuaalisesti, äänellisesti ja kinesteet-
tisesti ja että jokainen näistä symbolien muodoista voi olla uutta tuotta-
va ja muotoaan muuttava. Esimerkkinä Carey mainitsee tavallisen kielen 
avulla puhumisen ja representoimisen sellaisista asioista, jotka eivät juuri 
kyseisellä hetkellä ole läsnä. Yhteisten jaettujen symbolien avulla luotu 
todellisuus tekee yksittäisten ihmisten ajattelusta "pääasiallisesti julkista 
ja sosiaalista". Ajattelun julkisuuden perusta on ennen kaikkea siinä, että 
käytämme yhteisiä symbolivarastoja. 

4.1.3 Identiteetti ja itseindikaatio

Symbolisen interaktionismin mukaan ihmisen käsitys minästä, toisin sa-
noen identiteetti, kehittyy sosiaalisena ja kognitiivisena prosessina yh-
dessä roolin ottamisen kanssa ja kielellisten taitojen karttuessa (Musolf 
1996; Blumer 1986, 12). Oleellinen tehtävä identiteetin kehittymisessä 
on luonnollisesti itsellä, mutta myös itseindikaatiolla, kyvyllä tarkastella 
ja arvioida omaa toimintaa (kuvio 4-4). Itseindikaatio mahdollistaa oman 
identiteetin tarkastelun vaikkapa miehenä, joka on nuori, opiskelija, täh-
tää tutkintoon ja jolla on tavallinen perhetausta. Symbolinen interaktio-
nismi näkee identiteetin rakentumisen pitkänä, elinikäisenä prosessina, 
jossa muodostetaan, vahvistetaan, muunnetaan ja hylätään objekteja ja 
merkityksiä. Ympäristössä vuosien varrella tapahtuvat muutokset muut-
tavat merkityksiä, ja niiden seurauksena myös käsitys itsestä, minästä, 
omasta identiteetistä, muuttuu.

Ympäröivä yhteiskunta determinoi ihmisen yksilöllistä kehitystä eri-
laisten sääntöjen ja rajoitusten avulla (Giddens 1979, 204–207). Mutta 
koko kehityksensä ajan yksilö on aktiivinen toimija, eikä passiivinen vas-
taanottaja. Sosiaaliseksi tuleminen tarkoittaa sitä, että yksilö omaksuu 
tiedonsiirron vuorovaikutusluonteen. Tämä on aina kaksisuuntainen pro-
sessi ja merkitsee esimerkiksi lapsen kasvatuksessa ja kasvussa sitä, että 
prosessin aikana ei pelkästään lapsi ole hän, joka sosiaalistuu, vaan lapsi 
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sosiaalistaa vanhempiaan ja kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa hän on 
tekemisissä. Tämä vuorovaikutuksellisuus tai aktiivisuus ei kuitenkaan 
poista sosialisaation muokkaavaa vaikutusta. Päinvastoin se juuri takaa 
Giddensin mukaan sosialisaation piilotajuntaan ulottuvan syvyyden. Tun-
neperäinen vuorovaikutus on edellytys sille, että lapsi voi samastua sosia-
lisaatiossa välittyviin arvoihin ja asioihin.

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa elävällä ihmisellä ei kaikkien tutkijoi-
den (mm. Hall 1992) mukaan ole enää yhtä muuttumatonta identiteettiä. 
Sen sijaan yksilö omaksuu erilaisia identiteettejä eri aikoina ja eri tilan-
teissa. Aikaisemmin ihmiset todennäköisemmin elivät elämänsä jossakin 
tietyssä yhteisössä. Heidän asemansa tässä yhteisössä oli todennäköisesti 
selvästi osoitettu sellaisilla käsitteillä kuten sosiaalinen asema, varallisuus, 
asema, sukupuoli ja ikä. Yhdessä asuvat ihmiset puhuivat todennäköisesti 
samaa kieltä, jakoivat samat uskomukset, ja heillä oli yhteinen näkemys 
ulkopuolisesta maailmasta. Globalisaatio ja yleinen nopea muutos yhteis-
kunnassa tarkoittaa ennen muuta sitä, että ihmiset yhä lisääntyvässä mää-
rin kokevat tunteen identiteettinsä fragmentoitumisesta.

Muutokset johtavat ihmisten identiteetin desentralisoitumiseen (mm. 
Hall 1992; Giddens 1993; Harvey 1990). Tämä tarkoittaa yhä kasvavaa 
vaikeutta pitää vakaa ja johdonmukainen tunne itsestä. Sen sijaan ihmi-
sillä on tunne useista identiteeteistä, jotka voivat olla jopa toistensa vas-
takohtia. Myös symbolisen interaktionismin näkemyksen mukaan "minä" 
antaa mahdollisuuden "identiteetin valintoihin" (myös Blumer 1986, 62–
63; Lal 1995, 432). Tällainen useiden identiteettien muodostuminen voi 
olla potentiaalinen mahdollisuus, mutta voi myös johtaa jopa ajan ja pai-
kan tajun katoamiseen.

4.1.4 Audiovisuaaliset presentaatiot symbolisena 
vuorovaikutuksena 

Lapsille ja nuorille suunnatut audiovisuaaliset tuotteet ovat muuttuneet 
sekä sisällöllisesti että toteutuksellisesti viimeisten vuosikymmenten aika-
na. Verrattuna vaikkapa kolmenkymmenen vuoden takaisiin piirrettyihin 
lastenohjelmiin nykyisissä hämmästyttää nopea vauhti, viittauksellisuus 
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ja intertekstuaalisuus, monimutkainen leikki todellisuudella ja fantasialla 
sekä ironia ja itseensäviittaavuus. Yleisesti voidaan sanoa, että lastenohjel-
mat poikkeavat niin kutsutuista draamallisista ohjelmista, kuten elokuvis-
ta ja näytelmistä, lähinnä kestoltaan. Ne ovat ennen kaikkea postmoder-
neja tekstejä. (Herkman 2001; Hall 1997; Buckingham 1998, 9.)

Draamallisissa esityksissä kaksi kohtausta voi esittää vastakkaisia ti-
lanteita, ja siten implikoida jotakin tulevaa tapahtumaa. Usein nämä si-
dokset ovat juonen ymmärtämiseksi tärkeitä, kuten ne ovat tärkeitä myös 
silloin, kun tehdään päätelmiä ohjelmassa aikaisemmin esitettyjen tapah-
tumien vaikutuksista myöhempiin tapahtumiin. Katselijan täytyy teh-
dä johtopäätöksiä näistä sidoksista etenkin silloin, kun ne on sisällytetty 
implisiittisesti ohjelmaan (Collins 1983, 195–196). Sidosten ymmärtä-
misen merkitys on kasvanut sitä mukaa kuin ohjelmamäärät ovat kasva-
neet. Useat tutkimukset ovat osoittaneet etenkin pienillä lapsilla olevan 
vaikeuksia ymmärtää näitä ohjelmien sisäisiä viittauksia ja niiden tari-
noiden loppuratkaisuja. 

Eri välineiden ja niiden välittämien sisältöjen välillä on tapahtunut 
myös verkottumista ja samankaltaistumista, joka osaltaan murtaa perin-
teisiä joukkoviestintäkulttuurin rakenteita (mm. Hall 1990). Tällainen uu-
denlainen verkosto ja siihen verkottuneet subjektit merkitsevät uudenlai-
sen ja entistä monimuotoisempien "kuvitteellisten mediayhteisöjen", nii-
hin liittyvien identiteettien ja subjektienkin syntyä, mutta niillä on epäi-
lemättä vaikutuksensa myös viestien representaatioon ja tulkintaan.

Symbolisen interaktionismin mukaan joukkoviestinnän toiminnalla 
on kolme luonteenomaista piirrettä.  (Blumer 1987, 184.) Ensimmäinen 
piirre on ilmaisujen vaihtelu, joka tarkoittaa median sisältöjen muuttu-
mista välineestä ja ohjelmasta toiseen siirryttäessä. Median sisällön jat-
kuva muuttuminen ja erilaisuus ei ilmene ainoastaan vertaamalla eri me-
dioita keskenään vaan myös tutkimalla niiden sisältöä. Joukkoviestinnän 
rooliin kuuluu etsiä koko ajan uusia sisältöjä, siis myös audiovisuaalisissa 
tuotteissa. Toinen piirre tarkastelee vastaavanlaisen vaihtelun ilmenemistä 
myös ihmisten vastaanotossa, ja kolmas luontainen ominaisuus medialle 
on kaikkien viestintävälineiden riippuvuus toisistaan. Seuraavassa tarkas-
tellaan lähemmin jokaista piirrettä.
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Vastaanoton herkkyys ja vastaanotto yleensä ovat erilaisia eri ihmisillä 
ja eri sosiaalisissa yhteisöissä (vrt. myös Lull 1990; Morley 1980; Kytö-
mäki 2001; Rönnberg 1996; Rydin 1996). Tästä syystä symbolisen in-
teraktionismin mukaan viestinnän vaikutusta ei voida arvioida esitys-
ten sisällöstä, vaan se on tehtävä tutkimalla ihmisten herkistyneisyyttä ja 
valmistautumista tulkitsemaan välitettyä sisältöä. Oleellista on myös se, 
että vastaanoton herkkyys ja vastaanottavuus ei yleensä vaihtele vain ih-
misten välillä, vaan sitä tapahtuu ihmisessä itsessään ajan kuluessa (Blu-
mer 1986, 184–185). 

Lapset kasvavat muuttuvien tapahtumien maailmassa, jossa syntyy 
koko ajan uusia asioita ja mahdollisuuksia, joihin orientoitua. Joskus on 
joku asia tärkeä, se on niin sanotusti pinnalla ja mielenkiintoinen, mutta 
hetken kuluttua kohde häviää ja tilalle nousee uusia orientaation kohteita. 
Jatkuva vaihtelu muuttaa lasten herkkyyttä esitettyihin presentaatioihin 
ja niistä tekemiinsä tulkintoihin.

Eri kommunikaatiovälineet ja niihin tuotetut sisällöt vaikuttavat toi-
siinsa, ovat riippuvaisia toisistaan ja ovat tekemisissä suuressa määrin sa-
mankaltaisten tapahtumasarjojen kanssa. Tuottajat tietävät, mitä lapsil-
le tarkoitettuja ohjelmia, kirjoja, lehtiä ja muita tuotteita esitetään tai 
julkaistaan jossakin toisessa välineessä. Tämä toisten välineiden sisällön 
seuraaminen ohjaa aina jossakin määrin heidän työtään ja siten sen tu-
loksena olevia sisältöjä.

Tavallisesti myös vastaanottajat, lapset, seuraavat useampaa mediaa. 
Tästä seuraa, että he kokemuksesta hallitsevat erilaisia esityksiä (ks. myös 
Rönnberg 1996; Rydin 1996; 2003; Suoninen 2004). Tästä johtuen me-
diaa ei voi tarkastella erillisenä, rajatun alueen toimijana, vaan laajasti eri 
elämän alueille levittäytyvänä toimijana. Esimerkkinä toimii vaikkapa 
uuden ohjelmasarjan julkaiseminen, joka voi johtaa samasta teemasta to-
teutettuun pitkään, kokoillan elokuvaan, sarjakuvalehden julkaisemiseen, 
tekijöiden haastatteluihin eri medioissa, mainoksien ja julisteiden ilmes-
tymiseen eri puolille. Harvinaisia eivät ole myöskään lapsille suunnattujen 
roolihahmojen ja teemojen ympärille rakennetut leikki- ja viihdepuistot 
tai ruokakaupasta mukaan tulevat muoviset nuket ja muut oheistuotteet. 
Näin median maailma liittyy useita eri teitä lapsen elämään ja eri kana-
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vat ja mediamuodot ovat kietoutuneet toisiinsa laajoissa kommunikaa-
tioprosesseissa.

Symbolisen interaktionismin mukaan sekä sisältöjen ja tulkinnan eri-
laisuus että medioiden kietoutuminen toisiinsa edellyttävät käytetyiltä 
tutkimusmenetelmiltä sopivuutta mediatutkimukseen. Käytettyjen mal-
lien ongelma on, että itsenäisiä muuttujia pidetään laadullisesti homo-
geenisinä, pysyvinä ja erillisinä. Näin esimerkiksi tapahtuu, kun vaikka-
pa lasten ympäristöä, heidän käyttäytymistään ja ympäristön olosuhteita 
pidetään vakioina ja ajatellaan, että niillä on jokin looginen muuttumat-
tomuus.

Eri viestintävälineiden presentaatiot on suodatettu ja organisoitu mo-
nin tavoin. Tällainen toisiinsa kietoutunut, vuorovaikutuksessa oleva ja 
jatkuvasti muotoaan muuttava kommunikaatioprosessi asettaa haasteita 
myös perinteiselle tavalle tehdä vaikutustutkimusta, jossa jokaista viestin-
nän muotoa tai tapahtumaa tarkastellaan itsenäisenä tekijänä ja muusta 
viestinnästä erillisenä (Blumer 1986, 187). Tutkimuksen lähtökohta on 
silloin ajatus siitä, että tehty tulkinta voidaan eristää muista tekijöistä ja 
että sitä voidaan mitata jollakin menetelmällä. Blumer painotti oman 
tutkimusotteensa erilaisuutta erityisesti perinteiseen koe- ja kontrolli-
menetelmään. Elokuvien vastaanottotutkimukseen keskittyneen Movies 
and Conduct -teoksensa tutkimuksellisen otteen hän korosti perustuvan 
"pääasiassa ihmisten omakohtaista elokuvakokemuksistaan kirjoittamiin 
selontekoihin" (Blumer 1933/1970, 2–7), siis eräänlaisiin elokuvaomaelä-
mänkertoihin. Kertomusten kirjoitustilanne pyrittiin sopivin ohjein jär-
jestämään sellaiseksi, että vastaajat tunsivat voivansa kertoa arkaluontoi-
sista ja noloistakin kokemuksista. Blumerin mukaan koottujen tietojen 
luotettavuudesta ja pätevyydestä kertoi muun muassa se, että toisistaan 
riippumatta kirjoitetuista elämänkerroista löytyi "sisällöltään samanlai-
sia kokemuksia".

Symbolisen interaktionismin teoreetikot ovat kuitenkin jättäneet vies-
tinnän kaiken kaikkiaan vähälle huomiolle, mutta teorian pohjalta tar-
kasteltuna viestintä jäsentyy pakostakin yhteisyysmallin mukaiseksi, kun 
vuorovaikutukseen asettuneet tulkitsevat tilannetta ja toisiaan. Näin he 
väistämättä tuottavat tulkinnoillaan yhteistä todellisuutta. (Pietilä 1997, 
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284.) Sosiologi Norman Denzinin (1992) näkemyksen mukaan interak-
tionistisella teorialla on merkittävä myönteinen vaikutus viestinnän ku-
lutustutkimukseen ja kulttuuritutkimukseen laajemminkin. Hänen mu-
kaansa monet kulttuurintutkimuksen kohteista, kuten kuvataiteet, popu-
laarimusiikki, populaarikirjallisuus ja joukkoviestintä, pitäisi kiinnostaa 
nimenomaan vuorovaikutustutkijoita yhteistyössä muiden kulttuurintut-
kimuksen suuntausten edustajien, kuten strukturalistien, poststruktura-
listien, semiootikkojen ja feministiteoreetikkojen kanssa. 

Symbolisen interaktionismin teoriaa on varsin vähän käytetty myös 
lasten mediasuhteeseen liittyvän tulkinnan tutkimuksen lähtökohtana. 
Viimeaikaisista tutkimuksista etenkin Patricia Palmerin (1986) ja Mar-
gareta Rönnbergin (1996) tutkimukset ovat selkeimmin perustuneet sym-
bolisen interaktionismin teoriaan. Palmerin tutkimuksessa vuorivaikutus-
suhdetta tarkasteltiin lapsen fyysisenä asemointina suhteessa televisioon. 
Keskeisinä tutkimusmetodeina olivat television katselun ja television lä-
hettyvillä tapahtuvan toiminnan havainnointi. Tutkijan keskeinen johto-
päätös oli, että lasten ja television välillä vallitsee parasosiaalinen vuoro-
vaikutussuhde. 

Tehdyistä lasten televisioinformaation tulkintaan liittyneistä tutki-
muksista on Margareta Rönnberg selkeimmin kiinnittänyt tutkimuk-
sensa symbolisen interaktionismin teoriaan. Tutkija tarkasteli esikoulu-
ikäisten lasten televisionkatselua ja leikkejä, joihin katselu lapsia innoitti. 
Rönnberg käytti apunaan symbolisen interaktionismin keskeisiä käsit-
teitä, mutta päätyi määrittelemään niitä myös osin hieman toisin. Mui-
den muassa symbolisen interaktionismin käsitteen "roolinottaminen" hän 
määritteli "perspektiivin ottamisena" ja "sisäistynyttä puhetta" Rönnberg 
tarkasteli "dialogina" (Rönnberg 1996, 514). Rönnbergin tutkimuksen 
lähtökohta on tarkastella televisiota vuorovaikutuksellisena mediaväli-
neenä sosiaalisen yhteisön näkökulmasta. Lasten televisioinformaation 
tulkinta on siten liittynyttä, ryhmään sidottua aktiivista toimintaa, joka 
kuitenkin perustuu yksilöllisiin toimiin. Yksilö käyttää ja muodostaa mer-
kityksiä, joiden perusta on sosiaalisessa merkitysten jakamisessa. Hänen 
näkemyksensä mukaan television tulkinta ei siten ole esimerkiksi Pal-
merista poiketen parasosiaalinen suhde, jolloin tulkitsija Rönnberg tar-
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kastelee asioista puhtaasti omasta näkökulmastaan. Rönnberg hyödynsi 
tutkimuksessaan myös kulttuurintutkimuksellista "toiseuden"-käsitettä 
käyttämällä muun muassa käsitteitä "TV-Toinen" tai "Yleistetty-Medi-
an-Toinen". Tutkija myös erotti sisällöllisesti toisistaan käsitteet identifi-
kaatio ja perspektiivin ottaminen. Identifikaatiossa on Rönnberin mukaan 
kyse enemmänkin emotionaalisesta, ei-refleksiivisyydestä ja ei-kommuni-
katiivisesta toiminnasta, jossa lapsi kadottaa oman identiteettinsä ainakin 
väliaikaisesti omaksumalla jonkun toisen identiteetin. Roolinottaminen 
on sen sijaan kognitiivinen ja affektiivinen prosessi, jonka avulla lapsi 
hitaasti kehittää omaa identiteettiään (Rönnberg, 512–515). Tutkimuk-
sessaan Rönnberg empiirisesti testasi roolin- ja perspektiivinottamisen-
käsitteitään havainnoimalla esikouluikäisten lasten mediasta vaikutuksia 
saaneita leikkejä ja pelejä sekä analysoimalla heidän television katseluaan. 
Tutkija päätteli, että television fiktiiviset ohjelmat tosiaan "vaikuttavat" 
lasten leikkeihin, mutta sen sijaan katselun tai mediapelileikkien aikana 
television tai median esittämien hahmojen eli "toisten identiteetit" eivät 
"vanginneet" lapsia ja lapset kykenivät ottamaan ja vaihtamaan näkökul-
mia fiktiivisten hahmojen sisäisiin ja ulkoiseen olemukseen. Lapset leik-
kivät Rönnbergin havaintojen mukaan enemmänkin median erilaisia la-
jityyppejä kuin mediahahmoja (Rönnberg 1996, 519). Tutkija katsoi tä-
män tukevan näkemystä siitä, että lapset eivät identifioi itseään television 
esittämiin hahmoihin.

Kolmas tämän tutkimuksen kannalta merkittävä tutkimus on Ingegerd 
Rydinin (1996) lasten televisioinformaation tulkintaa ja vuorovaikutusta 
selvittänyt väitöstutkimus, jossa tarkasteltiin lasten television tulkintaa 
haastattelun ja aineistosta tuotettujen kertomusten avulla. Rydin hyödyn-
si tutkimuksessaan myös lasten piirroksia ja havaitsi, että piirustuksissa 
tarinan kokonaisuus jäi ikään kuin taka-alalle ja lapset keskittyvät niissä 
näkemänsä elokuvan dramaattisimpiin tapahtumiin. Lapset myös valitsi-
vat heille itselleen tärkeimmät kohtaukset tarinasta piirrettäväksi (Rydin 
1996, 211–221). Tutkimusaineiston analyysin lähtökohta ei kuitenkaan 
ollut symbolisen interaktionismin teoria, vaan analyysissa tarkasteltiin in-
formaation, joita lähestyttiin teksteinä, lukemisen tapoja. Analyysissa tar-
kasteltiin myös muita vastaanottoon vaikuttavia tekijöitä, kuten vastaan-
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otettavan mediatekstin sisältöä, lasten medialukutaitoa, heidän kouluta-
ustaansa ja sukupuoltaan (Rydin 1996, 87–106). Rydinia kiinnosti myös 
lasten tulkinnan yhteys lasten sosiaalisessa ympäristössä oleviin sosio-
kulttuurisiin tekijöihin Bourdieun (ks. esim. Bourdieu & Passeron, 1977; 
Bourdieu 1984) esittämien näkemysten pohjalta. Rydin päätteli muiden 
muassa lapsen oppimien kulttuuristen koodien ohjaavan mediasisältöjen 
tulkintaa. Muita tulkintaa määrittäviä tekijöitä ovat muiden muassa ikä 
ja sukupuoli. Tutkijan mukaan (1996, 239) lapset sosiaalistetaan erilaisiin 
kulttuurisiin tapoihin ja käytänteisiin, jotka ilmenevät myös erilaisina me-
dian luku- ja käyttötottumuksina. Siten esimerkiksi varhain kirjalliseen 
kulttuuriin sosiaalistetut lapset ovat myös kyvykkäämpiä ilmaisemaan nä-
kemistään mediatarinoista täydellisempiä tarinoita.

Tässä yhteydessä on vielä aiheellista kiinnittää huomiota tämän tulkin-
tatutkimuksen ja edellä esiteltyjen tutkimusten joihinkin keskeisiin yhte-
nevyyksiin ja eroihin. Yhteisenä yhdistävänä tutkimuksellisena tavoitteena 
kaikilla tutkimuksilla on ollut kehittää lapsilähtöistä ja lapsikeskeistä tut-
kimusta. Siten tutkijoita yhdistää näkemys lapsesta aktiivisena tulkitsijana 
eikä passiivisena mediavaikutusten kohteena olemisesta. Nyt käsillä ole-
vaa tutkimusta yhdistää Rönnbergin tekemän tutkimuksen kanssa ennen 
muuta yhteinen teoreettinen viitekehys. Mutta siinä missä Rönnbergin 
tutkimuksessa keskitytään pohtimaan symbolisen interaktionismin suh-
detta viestintätutkimuksen vaikutustutkimukseen ja arvioimaan teorian 
käsitteiden sisältöjä, on tämän tutkimuksen lähtökohtana selkeästi sym-
bolinen interaktionismi ja sen määrittelemät käsitteet ja sisällöt. Nämä 
erot heijastuvat luonnollisesti myös tutkimusten tutkimusasetelmissa.

Ingegerd Rydinin tutkimukseen tämän tutkimuksen yhdistää saman-
kaltainen lähtökohta tarkastella lapsen suhdetta mediaan ja mediasisäl-
töihin kulttuurisen kompetenssin rakentumisen kautta. Kun Rydin sel-
vitti lapsen aiempien erilaisten tekstien lukutaitojen roolia medianteks-
tien tulkinnassa, lähdetään tässä tutkimuksessa liikkeelle ajatuksesta, että 
lapsen monipuolinen mediasuhde ja siihen likeisesti kuuluvat tulkintatai-
dot mahdollistavat myös lapsen käytössä olevien muiden erilaisten taito- 
ja kykyresurssien kehittymisen. Rydin tutki vastaanottotutkimuksessaan 
muun muassa lasten suhdetta televisioinformaatioon tarkastelemalla, mi-
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ten kokonaisia tarinoita lapset näkemästään kertovat. Tässä tutkimuksessa 
sen sijaan tavoite on selvittää lasten audiovisuaalisen informaation tulkin-
taa suhteessa aiempiin kokemuksiin ja heidän kulttuuriseen taustaansa.

Seuraavassa luvussa esitellään tämän tutkimuksen asetelma ja käyt-
tyt metodit.
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5 TUTKIMUSASETELMA

Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymykset, tutkimuksen toteutus, käy-
tetyt metodit ja pohditaan lapsia koskevan tutkimuksen erityisvaatimuk-
sia. Luvun lopussa esitellään tutkimuksen ryhmät ja luku päättyy tutki-
muksessa käytetyn elokuvan sisällön analyysiin.

5.1 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoite on selvittää lasten mediasuhdetta ja siihen eri tasol-
la toisiinsa liittyviä suhteita ja merkityksiä. Tutkimuksen keskeiset kysy-
mykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia tulkintoja lapset antavat audiovisuaaliselle informaatiolle 
ja hyödyntävätkö lapset näissä tulkinnoissa aiempia kokemuksiaan?
2. Onko vertailuryhmien tulkinnoissa kulttuurisia eroja ja jos on, niin 
millaisia eroja?

Näiden tutkimuskysymysten tarkastelun pohjalta tutkimus mahdollistaa 
symbolisen interaktionismin teorian soveltamisen ja käytön arvioimisen 
lasten mediasuhteen ja audiovisuaalisen informaation tulkintaprosessia 
selittävänä teoriana. Tutkimuksen kolmas kysymys muotoutuu siten seu-
raavanlaiseksi:

3. Millaisia mahdollisuuksia symbolisen interaktionismin teoria tarjo-
aa lasten mediasuhteen tarkastelulle tulkintaympäristönä? 

Tutkimuksessa lasten mediasuhdetta ja lasten mediasisällölle antamia 
merkityksiä ja perheen ja vanhempien roolia ja näkemyksiä mediasta lä-
hestytään symbolisen vuorovaikutusteorian käsittein. Tutkimuksen kes-
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keinen tavoite on siten luoda monipuolinen kuva median roolista lasten 
jokapäiväisessä elämässä ja kulttuurisessa kontekstissa.

Tutkimuksessa haetaan ensimmäiseen kysymykseen vastausta lapsia 
haastattelemalla, havainnoimalla heidän audiovisuaalisen informaati-
on tulkintaansa, analysoimalla lasten piirustuksia ja lasten vanhempi-
en antamia, kyselylomakkeella esitettyjä vastauksia. Lasten tulkinnassa 
ilmeneviä kulttuurisia eroja selvitetään kolmen eri kulttuurista olevan 
tutkimusaineiston avulla. Kiinnostus kohdistuu tällöin lasten piirustuk-
sissa esiintyviin ja keskusteluissa ilmaistuihin teemoihin. Tutkimuksen 
kolmanteen, symbolisen interaktionismin teorian mahdollisuuksia sel-
vittävään kysymykseen haetaan vastausta soveltamalla teorian käsitteitä 
tutkimusaineistoon ja rakentamalla teorian pohjalta aineiston analyysi-
kategoriat. Symbolisen interaktionismin teorian aiempi, varsin vähäinen 
käyttö viestintätutkimuksessa ja erityisesti lapsia koskevassa mediatutki-
muksessa edellyttää teorian ja sen käsitteiden empiiristä arvioimista ja 
soveltamista.

5.2 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koottiin Suomessa, Englannissa ja Saksassa kevään ja 
kesän 2000 aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 36 lasta ja heidän 
vanhempansa kustakin kolmesta maasta. Kukin vertailuryhmä koostui 12:
sta tutkimukseen satunnaisesti valitusta lapsesta ja heidän vanhemmis-
taan. Saksalaisessa tutkimusryhmässä oli mukana kaksi saman perheen 
lasta, joten perheitä tutkimuksessa on mukana 35. Lapset olivat tutkimuk-
sen suorittamisen aikaan 4–6-vuoden ikäisiä. Tutkimusaineisto kerättiin 
Suomessa Tampereella ja Saksassa Düsseldorfissa sijainneissa päiväko-
deissa ja Englannissa Scarboroughissa sijainneessa ala-asteen koulussa.

Suostumus tutkimuksen tekemiseen saatiin lasten vanhemmilta, päivä-
kotien johtajilta ja koulun rehtorilta. Lapsilta suostumusta kysyttiin vie-
lä ennen tutkimusta. Kaikki osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. 
Tutkimusluvan myönsi Suomessa Tampereen sosiaalitoimisto, Saksassa 
päiväkodin johtaja ilmoitti tutkimuksesta edelleen Jugendamtiin ja Eng-
lannissa rehtori kouluvirastoon (ks. mm. Deacon & al. 1999).
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Tutkimusaineiston kokoaminen toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensim-
mäisessä vaiheessa kaikkien kolmen maan yhteysopettajille lähetettiin 
etukäteen kyselylomakkeet jaettavaksi vanhemmille ja vanhemmat pa-
lauttivat täytetyn lomakkeen yhdysopettajalle ennen lasten kanssa tapah-
tunutta tutkimusta. Lomakkeen palautti kokonaan tai osittain täytettynä 
35 perhettä. Saksalaisessa tutkimusryhmässä olleiden sisarusten vanhem-
mat palauttivat yhden kyselylomakkeen.

Vanhemmille osoitettu kyselylomake sisälsi kaikkiaan 46 kysymystä, 
jotka oli jaettu kolmeen ryhmään. Kyselylomakkeet ovat tutkimuksen 
liitteenä. Lomakkeen alussa pyydettiin tiedot lapsen etunimestä, suku-
puolesta ja perheen perhesuhteista. Ensimmäisen ryhmän kysymykset, 
1–7, liittyivät perheessä olevien mediavälineiden laatuun ja määrään. Toi-
sen ryhmän kysymykset, 8–35, koskivat lapsen television katselumielty-
myksiä, katselutottumuksia ja harrastuksia. Kysymysten kolmannen osan 
muodostivat perheen katselutottumuksia ja televisioon yleisemmin liit-
tyviä asioita, kuten oheistuotteiden laatua ja määrää koskevat kysymyk-
set. Näiden lisäksi osiossa oli kaksi strukturoimatonta kysymystä, joissa 
vanhemmat saivat vapaamuotoisesti esittää lastensa television katseluun 
liittyviä ajatuksia ja mielipiteitä. Valtaosa kysymyksistä, yhteensä 37, oli 
strukturoituja, mutta niissä ei kuitenkaan rajoitettu valittavien vaihtoeh-
tojen määrää. Seitsemään puolistrukturoituun kysymykseen oli annettujen 
vaihtoehtojen lisäksi varattu mahdollisuus vapaamuotoiseen vastaukseen. 
Avoimia kysymyksiä lomakkeessa oli kaksi.

Tutkimuksen toinen vaihe toteutettiin yhdessä lasten kanssa siten, 
että Suomessa ja Englannissa jokaisen lapsen kanssa katsottiin erikseen 
videolta kanadalainen animaatioelokuva "e Boy and e Snowgoo-
se". Saksassa katselu toteutettiin kolmessa ryhmässä, jossa kussakin oli 
kolmesta viiteen lasta. Lasten ryhmittelyn suoritti heidän opettajansa. 
Saksalaisten lasten haastattelut suoritettiin ryhmissä päiväkodissa tut-
kimuspäivänä tapahtuneiden henkilökunnan sairastumistapausten vuok-
si. Tältä osin tutkimusasetelma poikkeaa suomalaisten ja englantilaisten 
lasten tutkimustilanteesta. Tutkimustilanteessa saksalaiset lapset katsoi-
vat pienryhmissä animaatioelokuvan, jonka jälkeen jokainen heistä piirsi 
oman kuvan ja haastattelu tapahtui ryhmähaastatteluna. Haastattelujen 
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sisällöt olivat samat kuin vertailuryhmissä. Tutkimusasetelman muutosta 
saksalaisen ryhmän osalta voidaan pitää tutkimuksen toteutusta tukeva-
na ensinnäkin sen vuoksi, että ryhmässä olleessaan lapset välittivät toisil-
leen elokuvaan liittämiään merkityksiä ja tulkintaa. Ryhmähaastattelun 
analyysin avulla voidaan lasten tekemiä tulkintoja lähestyä merkitysten 
siirtämisen kautta. Toisena ryhmähaastattelua puoltavana seikkana voi-
daan pitää sitä, että ryhmässä tapahtunutta elokuvan katsomista voidaan 
tarkastella esimerkkinä lasten ehkäpä tavallisimmasta audiovisuaalisen 
informaation tulkintatilanteesta, joka tapahtuu kotona yhdessä perheen 
muitten jäsenten kanssa. Tutkimuksellinen ryhmähaastattelu on toki aina 
viitteenomainen eikä siten vastaa todellista tulkintatilannetta kotioloissa. 
Näistä lähtökohdista ryhmähaastattelun ja lasten tulkintojen sisältöjä on 
tutkimuksessa analysoitu.

Ennen katselun aloittamista lapsille esittäydyttiin ja englantilaisille ja 
saksalaisille lapsille kerrottiin muutamalla lauseella tutkijan tulevan Suo-
mesta. Sen jälkeen lapsille kerrottiin lyhyesti tulevien tapahtumien järjes-
tys ja kysyttiin, haluavatko lapset olla mukana. Kysymykseen kaikki lapset 
ilmaisivat myöntävän vastauksen. Yhdysopettajien kanssa ei sovittu siitä, 
mitä he kertoivat tutkimuksesta lapsille etukäteen.

Elokuvan katselun jälkeen lasta pyydettiin piirtämään näkemästään 
kuva. Piirtämisen jälkeen ja joissakin tilanteissa myös sen aikana lapsen 
kanssa keskusteltiin piirretystä kuvasta ja sen suhteesta elokuvaan ja hä-
nelle esitettiin televisionkatseluun ja median käyttöön liittyviä kysymyk-
siä. Katselu- ja haastattelutilanteet videoitiin lasten non-verbaalin viestin-
nän myöhempää analysointia varten. Suomalaisen tutkimusryhmän osalta 
nauhoitettu tutkimusmateriaali kirjoitettiin tekstin muotoon, englantilai-
nen materiaali käännettiin ja saksalaisen aineiston osalta se translitteroi-
tiin tutkimusta varten. 

5.3 Tulkinnan kolme merkitystä

Tutkimusaineisto koostuu useilla eri metodeilla hankitusta aineistosta. 
Ennen niiden tarkempaa esittelyä on kuitenkin syytä tarkemmin paneu-
tua tutkimuksen keskeisen käsitteen, tulkinnan, kolmeen, hieman toisis-
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taan poikkeavaan merkitykseen. Tämä on tärkeää ensinnäkin siksi, että 
tutkimuksen empiirinen rakenne on symbolisen interaktionismin teori-
aan pohjaten suunniteltu osittain tulkinta-käsitteen erilaisten merkitysten 
pohjalta. Toiseksi, tulkinnan ollessa kyseessä, myös laadullinen tutkimuk-
sen johtopäätösten ja synteesin tekeminen edellyttää näiden käsitteen eri 
sisältöjen mukanaoloa (ks. taulukko 5-2).

Tulkintatutkimuksen filosofiset lähtökohdat sijoitetaan hermeneutiik-
kaan. Hermeneutiikka voidaan kääntää ja ymmärtää "tulkintaopiksi". 
Hermeneuttinen tutkimus ei ole mikään yksiselitteinen ja täsmällinen 
tutkimustapa, sillä hermeneutiikkaan liitetään useita erilaisia tieteellisiä 
koulukuntia eksegetiikasta eksistentiaaliseen filosofiaan (Vestergaard & 
Löfstedt & Ödman 1987, 108.) Eksistentiaalisen hermeneutiikan mu-
kaan ihminen on selittävä, tulkitseva olento, joka pyrkii ymmärtämään to-
dellisuutta. Tällaisen hermeneuttisen perusajatuksen mukaan tulkitsemi-
nen ja ymmärtäminen eivät ole vain välineitä, joita ihminen käyttää voi-
dakseen olla olemassa. Hermeneuttinen filosofia olettaa kaiken inhimil-
lisen toiminnan olevan kokemus, joka sisältää aina myös tulkintaa. Näin 
tarkasteltuna tulkintaa ei voida pitää vain puhtaasti älyllisenä tai tiedolli-
sena toimintana, vaan tulkinta on kaikkien inhimillisen toiminnan olen-
nainen osa (Puolimatka 1995, 57). Tutkimuksellisena lähtökohtana tämä 
tarkoittaa sitä, että tulkintoja voidaan pitää aitoina, inhimillisinä olemas-
sa olon ilmauksina. (Vestergaard & Löfstedt & Ödman 1987, 107–108; 
Puolimatka 1995, 57–59.) Inhimillisinä ilmauksina tulkintoja voidaan 
näin ollen pitää totena ja siten niitä on myös mahdollista tutkia.

Kuten aiemmin johdantoluvun yhteydessä todettiin, voidaan alkujaan 
kreikkalaista alkuperää oleva käsite tulkita tai antaa merkitys, hermenevo, 
kääntää kolmella tavalla:  1) ilmaista, 2) selittää ja 3) tehdä ymmärret-
täväksi. Tulkintatutkimuksen toteutuksen kannalta onkin välttämätöntä, 
että tulkinnan kaikki kolme eri merkitystä otetaan siinä huomioon. Tut-
kijan tehtävä on erottaa ja ymmärtää asiayhteydestä riippuen, mikä sa-
nan merkityksistä on kulloinkin painottunut. (Vestergaard & Löfstedt & 
Ödman 1987, 108; Puolimatka 1995, 57.) 
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Tulkinta-käsitteen kolme merkitystä:

1. Tulkita = ilmaista
Tulkinta ilmauksena tai sanomisena ei tarkoita ainoastaan niiden asioi-
den selittämistä tai ymmärrettäväksi tekemistä, mitä tulkitsija tai vastaan-
ottaja ei ymmärrä. Ilmaiseminen on myös "tiedottamista", "julistamista" 
ja se antaa sanallisen kuvan jonkin asian tilasta. Tulkinta ilmauksena on 
"puhetta", joka poikkeaa kirjoitetusta ilmaisusta. Siinä missä kirjoitetulta 
ilmaisulta puuttuu puheen ilmaisutekijä, on puhujalla mahdollisuus pu-
heensa avulla selventää puhuntaansa (Vestergaard & Löfstedt & Ödman 
1987, 107–114; Puolimatka 1995, 144–146). Symbolisen interaktionis-
min (Blumer 1986, 9) mukaan myös ihmisen erilaiset "eleet", kuten il-
meet, liikkeet, toiminta tai vaikkapa taideteos, voidaan tulkita ilmauksi-
na. Tulkinta ilmauksena ei siis tarvitse välttämättä tuekseen varsinaisia 
verbaalisia ilmauksia. 

2. Tulkita = selittää
Sanojen tehtävä ei ole ainoastaan ilmaista tai julkistaa, vaan ne myös se-
littävät ja tekevät jonkin seikan tai asian selvemmäksi. Selittäminen on 
tulkinnan diskursiivinen puoli. Tulkinta selityksenä perustuu tai johtaa 
keskusteluun (Vestergaard & Löfstedt & Ödman 1987, 107–114; Puo-
limatka 1995, 144–146). Tulkinta selityksenä voi symbolisen interaktio-
nismin teorian (Blumer 1986, 12–15) mukaan tapahtua myös sisäisenä 
puheena, itse-indikaationa ja toisen roolin ottamisena. 

3. Tulkita = tehdä ymmärrettäväksi
Tulkinnan kolmannen merkityksen, tehdä ymmärrettäväksi, tavoitteena 
on ennen muuta saada yhdistetyksi tulkittu maailma ja tulkitsijan maa-
ilma. Ymmärrettäväksi tekeminen on tulkintaa, jossa selittävä osapuoli 
tekee sanoman ymmärrettäväksi niin, että vastaanottaja sen ymmärtää 
(Vestergaard & Löfstedt & Ödman 1987, 107–114; Puolimatka 1995, 
144–146). Symbolisen interaktionismin (Blumer 1986, 15–21) mukaan 
tulkinta ymmärrettäväksi tekemisenä voi tapahtua sosiaalisina tai kulttuu-
risina tulkintoina, mutta siis myös eleinä tai itse-indikaationa.
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Hermeneuttisen tutkimusotteen pyrkimys on laajentaa näkemyksiä ja 
käsityksiä maailmasta ja sen riippuvuussuhteista. Yhteyksien ja riippu-
vuuksien näkeminen tai havaitseminen edellyttää kuitenkin asioiden kon-
tekstualisointia. Lapsia ja mediaa koskevan tutkimuksen kannalta tämä 
tarkoittaa muiden muassa mediaan liittyvien erilaisten tulkintasuhteiden 
etsimistä ja niiden tutkimista. 

5.4 Kuvaileva vertailututkimus ja tutkimusmetodit

Tutkimusaineisto koostuu keskusteluista, piirroksista, havainnoinnista ja 
kyselylomakkeista. Useiden erilaisten menetelmien käytön tavoitteena on 
ollut luoda kohteesta ennen kaikkea monimuotoinen kuva. Tutkimus on 
luonteeltaan kuvaileva laadullinen vertailututkimus (cross-cultural com-
parison) (Ember & Ember 2001,1), jota tuetaan kvantitatiivisilla ele-
menteillä. (Hofstede 2001, 26.) Kvalitatiivinen lähestymistapa pitää myös 
kuvailevia yleistyksiä todellisina, ja oletettuja yleistyksiä pyritään mah-
dollisuuksien mukaan esittämään myös tilastollisia menetelmiä käyttäen 
(Alasuutari 1994; Ember & Ember 2001, 5). Laadulliselle tutkimukselle 
on ominaista myös aineiston kerääminen useiden eri menetelmien, ku-
ten kyselylomakkeiden, haastattelujen ja keskusteluiden avulla (Alasuu-
tari 1994; Eskola & Suoranta 1998, 107). 

Tutkimuksellisen monimuotoisuuden ilmentämiseksi laadullisin tut-
kimusmenetelmin hankittu tutkimusmateriaali voi sisältää myös erilaista 
kvantitatiivisesti hankittuja ja yhteiskuntaan ja kulttuuriin yleisesti liitty-
viä tietoja (Ember & Ember 2001, 1–3). Tällainen tutkimuksen konteks-
tualisointi, vaikkapa mediasisältöjen arviointi tai koulun ja yhteiskunnan 
suhteen tarkastelu, on laadullisen ja kuvailevan vertailevan tutkimuksen 
kannalta tarpeellista, koska tällainen tarkastelu auttaa tulkitsemaan tutki-
musmateriaalin tuottamia havaintoja ja identifioimaan eri ulottuvuuksia 
tarkasteltaessa ryhmiä sekä keskenään että erikseen. Kontekstualisoinnin 
apuna on tässä tutkimuksessa käytetty muun muassa tietoja, jotka liitty-
vät mediaan ja yhteiskuntaan. 
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5.4.1 Haastattelu ja havainnointi

Tutkimukseen osallistuneitten suomalaisten ja englantilaisten lasten 
kanssa katsottiin piirroselokuva yksittäin, kun saksalaisista lapsista muo-
dostettiin muutama kolmen viiden lapsen pienryhmä. Katselun jälkeen 
lapsia pyydettiin piirtämään näkemästään kuva, josta kuvan valmistumi-
sen jälkeen keskusteltiin. Keskustelu käsitteli aluksi kuvan sisältöä, minkä 
jälkeen siirryttiin puhumaan lapsen mediasuhteesta, median käytöstä ja 
mediaan liittyvistä ajatuksista, kokemuksista ja tunteista.

Haastattelussa otettiin lapsen toiveet ja käyttäytyminen mahdollisim-
man tarkkaan huomioon. Jos lapsi ei esimerkiksi halunnut tai osannut 
vastata johonkin kysymykseen, ei vastausta häneltä myöskään vaadittu 
vaan siirryttiin seuraavaan kysymykseen. Lapset saattoivat myös innos-
tua kertomaan tai muistelemaan jotakin tapahtumaa tai kokemusta ja se 
heidän toki annettiin tehdä. Lapsille esitettiin tarvittaessa jatko-, lisä- tai 
täydennyskysymyksiä heidän antamiensa vastausten pohjalta. Saksalaises-
sa ryhmässä haastattelutilanteesta muodostui myös lasten välinen keskus-
telu, jossa he vaihtoivat keskenään ajatuksia ja mielipiteitä.

Haastattelutilanteet olivat hyvin yksilöllisiä siitä huolimatta, että ti-
lannetta oli etukäteen suunniteltu. Haastattelun muotoutumiseen vaikutti 
ennen muuta lapsen persoonallisuus. Ujoa lasta haastattelija joutui enem-
män motivoimaan, kannustamaan vastaamaan ja pitämään tilannetta yllä. 
Sen sijaan reipas, vähemmän ujo lapsi vei osaltaan tilannetta eteenpäin ja 
suuntasi keskustelun etenemistä ja sisältöä. Joissakin tilanteissa tutkijan 
roolista muodostui siten ohjaavampi kuin toisissa.

Haastattelut toteutettiin vapaamuotoisina teemahaastatteluina, jois-
sa haastattelija määritteli aihepiirin. Tilanteet mahdollistivat lapsille va-
paasti esittää yksilöllisiä näkemyksiään, tulkintojaan ja mielipiteitään ja 
siten niistä muodostui pikemminkin lasten ja tutkijan välinen keskuste-
lu kuin varsinainen teemahaastattelu. Lapsen yksilöllistä huomioon ot-
tamista haastattelutilanteessa tuettiin myös sillä, että haastatteluaikaa ei 
määritelty etukäteen vaan se sopeutettiin kunkin lapsen kohdalla erikseen. 
Kaikkien ryhmien haastattelut toteutettiin yhden päivän aikana.
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Suomalaisten ja saksalaisten lasten tutkimus toteutettiin päiväkodissa ja 
englantilaisten koulussa. Suomessa tutkimustilana toimi niin kutsuttu 
pikkukeittiö, Saksassa lasten ryhmähuone ja Englannissa luokkahuone. 
Pikkukeittiö on päiväkodin tila, joka on oikea keittiö, mutta siellä olevi-
en huonekalujen ja esineiden koot ja mittasuhteet on suunniteltu lapsille 
sopiviksi. Saksalaisten lasten ryhmätila koostui lasten pöydistä ja tuoleis-
ta.  Tutkimustilan valinnan tekivät päiväkotien ja koulun henkilökunta. 
Tilasta, televisiosta ja videolaitteesta sovittiin henkilökunnan kanssa tut-
kimusta edeltävänä päivänä.

Tutkimustilanne muodostui kolmesta erillisestä tapahtumasta: piir-
roselokuvan katsomisesta, piirtämisestä ja haastattelusta. Käytetyn ajan 
suhteen tutkimustilanteet vaihtelivat jonkin verran ja aikaan vaikuttivat 
sekä lasten piirtämiseen että haastatteluun kulunut aika. Suomalaisen ja 
englantilaisen lapsen tutkimukseen aikaa kului keskimäärin 25 minuuttia 
ja saksalaisessa yhdessä pienryhmässä keskimäärin 45 minuuttia.

Kaikki tutkimustilanteet kuvattiin videonauhalle. Nauhoittamiseen 
päädyttiin, koska haastattelujen muistiin kirjoittaminen olisi ollut han-
kalaa jo senkin vuoksi, että kahdella tutkimusryhmällä äidinkieli oli muu 
kuin tutkijalla. Tutkimustilanteen nauhoittaminen mahdollisti myös tut-
kijan keskittymisen tutkimustilanteeseen ja lasten haastatteluun. Ilman 
videonauhoitusta monet analyysin kannalta mielenkiintoisiksi osoittau-
tuneet tekijät, kuten lasten eleet, ilmeet, nauru, katseen suunta, vireystila 
ja kiinnostus olisivat voineet jäädä huomioimatta. Nauhoittaminen var-
misti myös puheen ja haastattelun taltioinnin. Tämä seikka osoittautui 
myöhemmin hyvin tärkeäksi, sillä lasten puhe oli välillä hiljaista ja hie-
man epäselvää. Erityisesti nauhoituksen tarpeellisuus korostui saksalais-
ta aineistoa analysoitaessa, sillä lapset puhuivat välillä päällekkäin ja yhtä 
aikaa ja käyttivät puhekieltä ja murresanoja. Heidän puheensa taltioimi-
nen kirjoittamalla olisikin osoittautunut lähes mahdottomaksi tehtäväksi. 
Kaikki lapset suhtautuivat videonauhoittamiseen luontevasti. Videointi ei 
näyttänyt lisäävän jännitystä tai vievän heidän huomiotaan pois elokuvan 
katselusta, piirtämisestä tai haastattelusta.

Lasten haastattelujen analyysin lähtökohtana ovat olleet lasten itsen-
sä ilmaisemat asiat, kokemukset, tunteet ja mielipiteet. Haastatteluista 
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on analyysiin mukaan otettu niitä lasten haastattelun aikana ilmaisemia 
asioita, jotka ovat sisältäneet tutkimuksen empiirisessä osassa käytettyyn 
luokitukseen, kuten minä objektina ja itse-indikaatio, roolin ottaminen 
ja lasten sosiaaliset mediasuhteet, liittyvää tietoa. Luokitus on rakennet-
tu symbolisen interaktionimin teorian pohjalta. Sen sijaan vähemmän on 
analyysissa huomioitu lasten nonverbaalia viestintää. Ratkaisulla on en-
nen muuta pyritty siihen, että tutkijan tulkinnan osuus jäisi tutkimuksessa 
mahdollisimman vähäiseksi.

5.4.2 Piirros merkitysten ilmaisijana

Lapsia koskenutta laadullista mediatutkimusta on usein motivoinut tar-
ve asettua yleisön puolelle ja puhua niiden puolesta, joilla ei ole katsottu 
olevan siihen itsellään riittäviä mahdollisuuksia tai edellytyksiä (Bucking-
ham 1991, 228–246). Tällaisessa tutkimuksessa korostuu helposti tukijan 
asema ja hänen näkemyksensä kielen kyvystä välittää todellisuutta, ja sen 
tähden voi olla jopa vaarallista tarkastella ainoastaan kielen avulla ilmais-
tuja asioita. Kieltä ei voi pitää sellaisenaan yksin väylänä lapsen toiminnan 
ja uskomusten ja häneen liittyvien tapahtumien ymmärtämiseen. Kielen 
avulla sama asia voidaan ilmaista useilla eri tavoilla, ja toiseksi kieli ei il-
maise neutraalisti asenteita, uskomuksia tai henkisiä prosesseja. Laadulli-
sen tutkimuksen ongelmiin liittyy myös asioiden painottamiseen liittyvät 
tekijät. Yleisesti voidaankin sanoa, että jos lasten mediasuhteen tutkimuk-
sessa korostetaan sosiaalisia tekijöitä, voi olla vaarana, että tutkimuksesta 
muodostuu kuvaileva eikä selittävä ja tilanteessa, jossa korostetaan lapsen 
subjektiivista puhetta, korostuu liiaksi yksilöllisyys ja tutkimuksen laajem-
mat yhteydet voivat jäädä piiloon tai jopa kokonaan huomaamatta. 

Yhteiskuntatieteissä piirtämistä on käytetty suhteellisen vähän tut-
kimusmetodina (Rydin 2003, 185). Perinteisempiä tutkimusmenetelmiä 
haastattelun lisäksi ovat olleet ennen kaikkea havainnointi, tilanteiden 
videointi, valmiiden kuvien käyttö, leikin ja siihen yhdistettyjen leikkivä-
lineiden käytön havainnointi. Rydin (2003, 188–190) käytti omassa väi-
töstutkimuksessaan lasten piirroksia selvittäessään, miten lapset reflektoi-
vat ja reagoivat televisiotarinaan, miten lapset subjektiivisesti ilmaisevat 
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heille tärkeitä hahmoja, tapahtumia ja kohtauksia piirustuksissa. Rydinin 
tutkimusmetodinen lähtökohta oli, että piirroksissa lapset voivat ilmais-
ta jotakin uutta ja antaa siten täydemmän kuvan televisio-ohjelmien vas-
taanotostaan, eri välineiden sisältöjen välisestä prosessoinnista, ja inter-
tekstuaalisuudesta ja tunteista. Tutkimuksessa lapset saivat piirtää, mitä he 
halusivat näkemästään Prinsessa Ruusunen -elokuvasta ja siten vapaasti 
reflektoida näkemäänsä. Piirtämisen jälkeen lapset kuvasivat sanallises-
ti, mitä kuva esitti. Jälkeenpäin tapahtuneessa kuvien analyysissa keski-
tyttiin tarkastelemaan, miten lapset niissä ilmaisivat elokuvaa ja mihin 
hahmoihin ja esineisiin he liittivät merkityksiä. Analyysissa kiinnitettiin 
huomiota myös sellaisiin seikkoihin, kuten hahmon tai esineen tilalliseen 
paikkaan, niiden kokoon, yksityiskohtien määrään ja kuvan keskeiseen 
toimijaan. Analyysissa selvitettiin myös piirrosten liittymistä elokuvan 
episodeihin ja kohtauksiin. Lisäksi kiinnitettiin huomiota lasten käyttä-
miin väreihin, tunneilmaisuun ja siihen, miten lapset ilmaisivat kuvissa 
erilaisia median ilmaisukeinoja, kuten vaikkapa liikettä.

Palmerin (1986, 142–143) tutkimuksessa lapset saivat piirtää sekä 
haastattelun aikana että katsoessaan televisiota. Palmer analysoi piirus-
tuksia ennen muuta niiden sisältämien ilmausten, kuten "hauska" ja "jän-
nittävä" suhteen. Näillä käsitteillä lapset myös haastatteluissa kuvasivat 
suosikkiohjelmiaan. Lapset piirsivätkin yleensä itsensä iloisena katsomas-
sa televisiota, ja silloin kun kuvassa oli television kuvaruutu, he piirsivät 
siihen kuvan suosikkiohjelmastaan. Lapset käyttivät kuva-aiheina myös 
runsaasti ohjelmien draamallisia kohtauksia ja hymyileviä perheryhmiä. 
Piirustusten perusteella Palmer päätteli, että lapset liittävät televisioon 
ja televisionkatseluun ennen muuta positiivisia ja myönteisiä kokemuk-
sia ja tunteita.

Vielä varsin vähäisestä käytöstään huolimatta voidaan kuitenkin piir-
tämistä lapsia tutkittaessa pitää validina tutkimusmetodina kahdestakin 
eri syystä. Ensinnäkin vuorovaikutusteoriat lähtevät oletuksesta, että mer-
kitys, ollakseen todellinen merkitys, ilmenee toiminnan tasolla, ja tällöin 
voidaan ajatella lasten piirroksissaan ulkoistavan aiemmin sisäistämiään 
merkityksiä (ks. mm. Brotherus & al. 1994, 189–224). Piirros ja myös 
kirjoitus nähdään tuolloin sisäisen prosessin ulkoisena ilmauksena ja ne 
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tarjoavat esimerkiksi opettajalle tietoa oppimisesta. Toinen peruste löy-
tyy tutkimuksen monikulttuurisesta asetelmasta. Piirtäminen on lapsil-
le kulttuurista riippumatta tuttu ilmaisukeino. Lisäksi piirros tuotokse-
na tukee keskustelutilanteessa sekä lasta että tutkijaa. Kuva muodostaa 
kahden ihmisen välille sosiaalisen tilan, jota keskustelun avulla täyden-
netään ja todennetaan. Piirtämistä tutkimuksellisena metodina voidaan 
siten varsin perustellusti pitää validina keinona hankkia tietoa tutkimuk-
sen aihealueesta. 

Tässä tutkimuksessa lapsia pyydettiin piirtämään heti videoelokuvan 
katsomisen jälkeen. Tämän jälkeen lapsia pyydettiin piirtämään elokuvas-
ta sen mukaan, mistä he olivat siinä pitäneet. Lapset saivat itsenäisesti 
valita aiheen, josta he halusivat piirtää. Heti katsomisen jälkeen tapah-
tuneella piirtämisellä pyrittiin takaamaan se, että lapsen suhde tarinaan 
ja siitä muodostettuihin tulkintoihin ja merkityksiin oli vielä tuore. Ku-
vasta keskusteltiin välittömästi lapsen kanssa sen valmistumisen jälkeen. 
Lapset saivat vapaasti kertoa kuvan sisällöstä ja siinä olevien hahmojen 
välisestä suhteesta. He myös itse ilmaisivat kuvassa olevat tapahtumat ja 
mahdollisen toiminnan. 

Lasten piirtämien kuvien analyysin lähtökohtana ovat olleet ne mer-
kitykset, jotka lapset itse niihin liittivät. Siten kuvia ei ole analysoitu 
Rydinin tapaan pohtimalla hahmojen välisiä koko- tai etäisyyssuhtei-
ta, käytettyjä värejä tai kuvan yksityiskohtia. Nämä seikat huomioitiin 
analyysissa, jos lapset itse kiinnittivät niihin huomiota. Kuvien analyy-
sissa huomioitiin niissä esiintyvät objektit ja objektien väliset sosiaaliset 
suhteet. Lisäksi huomioitiin Rydinin tavoin kuvien viittaukset elokuvan 
kohtauksiin tarkastelemalla näitä viittauksia abstraktin tason viittauksi-
na. Näin pyrittiin löytämään kuvien sisältämät kulttuuriset tasot. Kuvien 
erilaiset analyysin tasot on esitetty taulukossa 5-1.

Piirrosten käytön keskeinen tutkimuksellinen ongelma lienee se, kuin-
ka syviä tulkintoja kuvan sisällöistä ja merkityksistä voidaan ja saadaan 
tehdä. Voidaanhan olettaa, että kuvan ja sen sisällön määrittelyyn on sen 
tekijällä ensisijainen tulkinta- ja merkityksenanto-oikeus, koska kuvan 
merkitysten ilmaisua voidaan pitää osana tekijän sisäistä keskustelua ja 
merkityksenantoprosessia. Tämän tutkimuksen osalta noudatetaan ku-
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van sisällön ja sen merkitysten määrittelyssä lapsen itsensä ilmaisemia 
merkityksiä. Näin lähestyttynä kuvaa voidaan tarkastella merkityskoko-
naisuutena.

5.5 Tutkimusasetelman arviointi

Tutkimuksen toteutuksessa ja suunnittelussa keskeinen ongelma on ol-
lut, miten voidaan tutkia ja selvittää lapsen mielessä tapahtuvaa, henkis-
tä prosessia. Oleellinen kysymys on ollut, kuinka paljon tutkimuksellista 
arvoa voidaan antaa haastattelulle, videon katselun videoidulle katselul-
le ja lasten piirroksille. Tutkimuksen toteutuksen kannalta ongelmallista 
on ollut myös se, miten prosessin voi todentaa ja havainnollistaa. Mer-
kitysten muodostumis- ja muodostamisprosessia eli tulkintaa ei sinänsä 
voi asettaa kyseenalaiseksi.

Merkityksen muodostuminen on monikerroksinen tapahtuma, joka 
edellyttää myös tutkimukselta monimuotoisia tutkimusmetodeja. Tässä 
tutkimuksessa vastausta etsitään analysoimalla lasten katselutapahtumaa, 
piirroksia ja keskusteluita ja tutkimalla vanhempien strukturoituihin ja 

Tulkintatutkimus

Symbolisen in-
teraktionismin 
tasot

Empiirisen tutkimuk-
sen käsitteelliset tasot

Empiirisessä tutkimuksessa käytetyt 
metodit

Kysely-
lomake

Havain-
nointi

Piirtä-
minen

Haas-
tatte-
lu

Mediaympäristö X X

Yksilöllinen 
taso

Fyysiset objektit/  
”minä” objektina/
itseindikaatio

X X X X

Sosiaalinen 
taso

Sosiaaliset objektit/ 
roolin ottaminen / tois-
tuvuus

X X X X

Kulttuurinen 
taso

Abstraktit objektit/ 
toistuvuus / verkottu-
minen

X X X

Taulukko 5-1: Symbolisen interaktionismin teoreettiset tasot ja niiden suhde 
empiirisen tutkimuksen tasoihin ja metodeihin.
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vapaamuotoisiin kysymyksiin antamia vastauksia. Lisäksi vastausta hae-
taan siitä aiemmasta tutkimustiedosta, joka tarkastelee lapsen kasvua ja 
kehitystä kulttuurisessa ja sosiaalisessa todellisuudessa.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys voidaan jakaa kolmeen tasoon: 
yksilöllinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Nämä tasot ovat toimineet pohja-
na empiirisen aineiston analyysissä, ja ne on myös nimetty niin, että eri ta-
sot on empiirisessä osiossa helppo tunnistaa. Vastaavanlainen yhtenevyys 
on löydettävissä myös empiirisen aineiston hankinnassa käytettyjen me-
netelmien kanssa. Näitä suhteita kuvataan seuraavassa taulukossa 5-1.

Tutkijan ja tutkimuksen keskeinen tavoite on esittää varteenotetta-
via huomioita todellisista tapahtumista. Tällöin tietysti keskiöön nousee 
kysymys siitä, mikä sitten on totta ja mikä "todellisuus". Positivistisesti 
suuntautuneille tutkijoille sosiaalisen todellisuus on "jossakin ulkopuo-
lella" ja koostuu erilaisten voimien verkostosta ja syy-seuraus-suhde on 
olemassa itsenäisesti ilman että tutkijat tai ihmiset voisivat sanoa tai teh-
dä sitä. Tutkijan tehtävänä on tunnistaa nämä voimat, osoittaa niiden 
toimintatavat ja kehittää riittävän tukevat johtopäätökset, joita voidaan 
käyttää interventioina. Tulkintaan suuntautuneet tutkijat sen sijaan kat-
sovat, että sosiaaliset rakenteet organisoituvat ja kulttuurinen elämä tuo-
tetaan jatkuvasti uudelleen ja että sosiaalista todellisuutta modifioidaan 
lukemattomilla eri tavoilla jokapäiväisessä elämässä. Heidän mielestään ei 
voi olla mitään sosiaalista maailmaa tai todellisuutta itsenäisesti sosiaalis-
ten merkitysten ulkopuolella. (Deacon & al. 2001.) Tällaista tutkimusase-
telmaa kutsutaan usein konstruktivistiseksi, sillä se tarkastelee sosiaalisia 
todellisuuksia jatkuvasti erilaisten sosiaalisten rutiinien ja käytänteiden 
avulla rakennettuina ja rakennettavina prosesseina, joita käsitteelliset ka-
tegoriat tukevat. Laadullisen tutkimusperinteen kannattajille tutkimuk-
sen tärkein tehtävä onkin niiden tulkitseminen, jotta ymmärrettäisiin nii-
tä tapoja, joilla ihmiset jäsentävät maailmojaan arvioimalla merkityksiä, 
vahvistamalla analyyseja ja tekemällä selittäviä johtopäätöksiä parhaista 
arvauksista. (ibid.) 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, ja sen tavoitteena ei siten tut-
kimusperinteensä mukaisesti ole etsiä lasten audiovisuaalisen informaa-
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tion tulkintaan ja mediaympäristöön liittyviä mahdollisimman laajasti 
yleistettäviä vastauksia. Tutkimuksen tavoite on sen sijaan ennen muuta 
etsiä uudenlaisia näköaloja tähän kompleksiseen ja vaikeasti lähestyttä-
vään ilmiöön sekä lasten itsensä että heidän sosiaalisten ja kulttuuristen 
olosuhteittensa kautta. Laadullinen tutkimusmetodi käyttää monesti suh-
teellisen pieniä ja vähemmän formaalisesti ja yhtenäisesti muodostettuja 
otoksia kuin kvantitatiivinen tutkimus. Muodostuneen tutkimuskäytän-
nön mukaisesti informaation kokoaminen on mahdollista lopettaa siinä 
vaiheessa, kun tutkimus saavuttaa kyllääntymispisteen, jossa tiedon koko-
amien ei enää tuota uutta informaatiota vaan alkaa toistaa itseään. (Esko-
la & Suoranta 1998, 62.) Aineiston kyllääntymispiste voidaan saavuttaa 
jo varsin nopeasti, ja tuolloin esimerkiksi 15 haastattelua voi olla riittävä 
määrä laadullisen tutkimuksen toteuttamiseksi (ibid.). Kyllääntymispis-
teen saavuttaminen on luonnollisesti tutkimusaineiston ja sen analyysin 
kannalta ideaalinen tilanne. Tämän tutkimuksen näyte, joka koostuu 36 
lapsen haastattelusta ja piirroksesta ja 35 perheen palauttamasta kyselylo-
makkeesta, on suhteellisen pieni, joten sen avulla ei ole ollut mahdollista 
saavuttaa tutkimuksellista kyllääntymispistettä. Määrällisesti näyte vastaa 
kuitenkin hyvin laadullisessa tutkimuksessa käytettyjen otosten suuruutta 
ja siten sitä voidaan pitää riittävänä toimimaan laadullisen tutkimuksen 
esimerkkiaineistona.

Tulkinta

Metodi Ilmaista Selittää Tehdä ym-
märrettäväksi

Johtopäätök-
set = synteesi 
(ilmaisee, 
selittää, tekee 
ymmärrettä-
väksi)

Kyselylomake X X X

Havainnointi X X X

Piirros X X X

Haastattelu X X X X

Taulukko 5-2: Tutkimuksen tulkinta-käsitteen kolme merkitystä ja niiden linkit-
tyminen käytettyihin tutkimusmetodeihin ja johtopäätösten tasoihin. 
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Laadullisen tutkimuksen uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja 
vahvistuksen kriteerit poikkeavat siitä, mitä on totuttu odottamaan kvan-
titatiiviselta tutkimukselta. Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on kyse 
ennen muuta sisällöllisten väitteiden perusteltavuudesta ja totuudenmu-
kaisuudesta (Alasuutari 1994; Eskola & Suoranta 1998, 213). Tutkimuk-
sen tekemiseen liittyvien kriteerien toteutumiseen vaikuttavat luonnolli-
sesti käytetyt tutkimusmetodit.

Tutkimuksen aineistoa on analysoitu eri tavoin ja siten varmistettu tut-
kimuksen tarkkuus. Tulkinta-käsite pitää sisällään kolme eri merkitystä: 
ilmaista, selittää ja tehdä ymmärrettäväksi. Tutkimuksessa nämä merki-
tykset ilmenevät suhteessa käytettyyn aineistonhankintametodiin. Laa-
dullinen tutkimusaineiston analyysi ja siitä tehtävät johtopäätökset ja syn-
teesi perustuvat tutkijan aineistosta tekemiin havaintoihin. Mutta myös 
tutkija joutuu tekemään jokaisessa tutkimuksen teon vaiheessa erilaisia 
tulkintoja. Näitten eri tasojen; käytetyn metodin, aineistoanalyysin ja joh-
topäätösten teon suhdetta tulkintasuhteena, kuvataan taulukossa 5-2.

Laadullinen tutkimus ja vertailututkimus yhdessä käytettynä lähestyvät 
kohdettaan alhaalta ylöspäin ottamalla huomioon prosessin kontekstu-
aalisuuden ja holistisuuden. Tällainen menetelmä kunnioittaa yksilön ko-
kemuksia ja tulkintaa, ja lasten kuuntelemisen merkitys nähdään, ei vain 
pelkästään kuvitelmana, vaan heidän omia merkityksiään, suunnitelmiaan, 
prioriteettejaan ja arvojaan arvostavana tutkimuksena. Lapset toimivat, 
ovat vuorovaikutuksessa, tukevat toisiaan, keskustelevat ja sitoutuvat asi-
oihin ja tilanteisiin tai välttävät tilanteita sen mukaan, miten he ymmär-
tävät sosiaalisen maailman. (Livingstone & Lemish 2001, 31–51.) 

Lapsen kykyä tuottaa elämäänsä ja jopa itseään koskevaa tutkimuk-
sellista tietoa on usein pidetty ongelmana. Lapset on tutkimuksessa hy-
vin pitkälti nähty erityisryhmänä, jota ei voi tutkia kuten aikuisia. Juuri 
ei-aikuisuutensa ja siihen liittyvän ajattelun ja ymmärryksen kehittymät-
tömyyden vuoksi lasten tietoon ja etenkin lasten kykyyn tuottaa luotet-
tavaa tietoa tutkimuksen käyttöön on suhtauduttu epäilevästi. Siksi tut-
kimuksessa onkin usein lasten itsensä sijaan mieluummin kuultu lasten 
vanhempia, opettajia ja muita toimijoita, joilla on institutionaalinen ase-
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ma suhteessa lasten elämään. (Alanen 1998; Ritala-Koskinen 2001, 34.) 
Näin lapset ovat pikemminkin olleet tutkimuksen passiivinen kohde kuin 
aktiivisia oman elämänsä asiantuntijoita.

Tutkijoiden suhtautumisesta lapsilta saatuun tietoon kertoo sekin, että 
monesti samoja asioita kysytään myös lapsen vanhemmilta tai huoltajilta 
(Lahikainen 1995, 105–106). Tutkijan käytössä voi olla myös lasta koske-
via asiakirjoja, joihin hän voi valmiutensa mukaan tutustua etukäteen tai 
joista hän voi tarkistaa jälkikäteen, muistiko lapsi oikein itseään koske-
via asioita. Lapsen kuulemisen tärkeä tekijä on se, että lapsi voi itse ker-
toa omista asioistaan ja että hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita ja 
niitä arvostetaan. Tästä arvostuksesta kertoo se, että lapsen ajatukset ja 
mielipiteet otetaan huomioon, ja siten lapsi saa vaikuttaa itseään koske-
viin asioihin. (Turtiainen 2001, 176.)

Lasten haastattelu tutkimustarkoituksiin on kasvanut koko 1990-lu-
vun ajan. Kehityksen suunnasta huolimatta se nähdään usein ongelmal-
lisena ja sitä verrataankin usein aikuistutkimukseen. Ongelmallisuudessa 
on kyse ennen kaikkea lasten tiedoista ja erilaisista tiedon esiin saamisen 
keinoista. Myös tutkijan on arveltu tarvitsevan erityisiä lasten haastatte-
lun taitoja. Näiden taitojen on katsottu perustuvan lapsen psykologisen 
kehityksen tuntemiseen, koska tuo tuntemus on nähty hyvin vahvasti lap-
siammattilaisten, nimenomaan psykologien erityisalana, eikä yhteiskun-
tatieteilijöillä ole uskottu olevan taitoa haastatella lapsia tutkimuksellisiin 
tarpeisiin (Turtiainen 2001, 145–147).

Ongelmia tutkijoille on tuottanut myös se, miten suhtautua lapsil-
ta saadun tiedon luottamuksellisuuteen. Lasten tietoa itsestään on tul-
kittu niukemmaksi tai vähintäänkin vähäarvoisemmaksi ja epävarmaksi. 
Samoin on epäilty, voiko lasten puheisiin ylipäänsä luottaa, pystyvätkö 
lapset erottamaan, mikä on totta ja mikä mielikuvituksen tuotetta ja toi-
saalta sitä, mikä on heidän oma tai vaikkapa vanhempien kanta tiettyi-
hin asioihin. (Ibid.)

Lasten esittämiä mielipiteitä ja näkemyksiä voidaan kuitenkin lähes-
tyä myös toisesta suunnasta. Tällöin ei ole ensisijaisen tärkeää se, onko 
haastateltavan lapsen kertomus tai haastatteluvastaus totta. Silloin tut-
kimuksellinen lähtökohta ei ole etsiä vastauksia siihen, miten asiat "oi-
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keasti" todellisuudessa tapahtuvat, vaan ollaan kiinnostuneita siitä, mi-
ten lapset itse jäsentävät asiat. Tällaisessa laadullisessa tutkimuksessa ei 
oikeastaan ole tärkeää tietääkään asioiden "oikeaa" laitaa. Oleellisempaa 
on tuoda esiin asiat niin kuin lapset ne itse kokevat. (Ibid.) Lasten haas-
tattelemiselle asettaa oman rajoituksensa lapsen aikuista alhaisempi kie-
lellinen kapasiteetti ja rajallisempi kyky ymmärtää abstrakteja käsitteitä. 
Näin ilmaistuna lapsen kyvyt näyttäytyvät suhteessa aikuisen taitoihin. 
Mutta jos asiaa lähestyy lapsen näkökulmasta, hänellä on aina riittävä 
kyky ilmaista itseään, käydä dialogia ja kertoa oma tarinansa, jonka vä-
littäjäksi aikuista ei tarvita.

Tutkimusasetelmaa arvioitaessa on tärkeätä nostaa esiin myös tutki-
muksessa suomen kielen lisäksi käytettyjen kielten, englannin ja saksan, 
osuus. Koska kumpikaan näistä haastattelukielistä ei ole tutkijan oma tai 
toinen äidinkieli, on todennäköistä, että seikka heijastui myös englanti-
laisten ja saksalaisten lasten antamiin vastauksiin. Osaan haastatteluky-
symyksistä he antoivatkin varsin lyhyitä vastauksia. Mutta kun heidän 
vastaustensa pituuksia suhteutetaan suomalaisten lasten vastauksiin, ei 
ero kuitenkaan ole kovin merkittävä. Yleisenä huomiona onkin todet-
tava, että pienten lasten antamat haastatteluvastaukset ovat usein melko 
lyhyitä. Tätä näkemystä tukevat myös arkipäivän huomiot vaikkapa ope-
tustilanteissa. On myös luonnollista, että lapset jännittävät haastattelu- 
ja tutkimustilanteessa ja jännittäminen voi osaltaan lyhentää heidän vas-
tauksiaan. Tätä lasten haastatteluvastausten mahdollista niukkuutta en-
nakoitiin ottamalla käyttöön myös muita tutkimusmetodeja, kuten piirtä-
minen, videointi ja vanhempien täyttämä kyselylomake. Osaa lasten vas-
tauksista on myös joissakin tapauksissa tutkimuksen empiirisessä osassa 
käytetty pariin otteeseen. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että lapsen 
antamia merkityksiä ja tulkintoja on ollut mahdollista lähestyä useam-
masta eri näkökulmasta. Osaltaan lasten vastausten sisältämä merkitys-
ten monikerroksisuus on osoitus myös tulkintaan liittyvän tutkimuksen 
haasteellisuudesta. 
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5.6 Vertailuryhmien kuvailu

Tutkimukseen osallistui kolme lapsi- ja perheryhmää, joista jokaiseen 
kuului kaksitoista lasta Suomesta, Saksasta ja Englannista. Suomalaiset 
ja englantilaiset lapset olivat kuusivuotiaita. Suomalaiset kävivät päiväko-
dissa esikoulua, ja englantilaiset lapset olivat koulussa toista vuotta. Sak-
salaiset lapset kävivät päiväkotia ja olivat neljän ja viiden vuoden ikäisiä 
ja siten kahta vertailuryhmää jonkin verran nuorempia. Lapsia on siten 
yhteensä 36 ja perheitä 35. Yksi perheistä oli hiljakkoin muuttanut Sak-
saan, ja heidän vielä tutkimuksen tekohetkellä kehittymässä olleen saksan 
kielen taitonsa takia perhe ei ollut vastannut suurimpaan osaan kyselylo-
makkeessa tehdyistä kysymyksistä. Tutkimuksen kokonaisuuden kannalta 
tällä seikalla ei kuitenkaan ole ollut merkitystä.

Lähes kaikki lapset elivät ydinperheessä, jossa olivat sekä äiti että isä. 
Kaikista tutkimusryhmistä ainoastaan yksi lapsista asui yhden vanhem-
man perheessä. Suomalaisista lapsista kymmenellä, englantilaisista lapsis-
ta kahdeksalla ja saksalaisista lapsista seitsemällä oli sisaruksia. Perheissä 
oli keskimäärin kaksi aikuista ja kaksi lasta. Vain yhdessä perheessä oli 
kolme lasta. Suomalaisista kaksi, englantilaisista neljä ja saksalaisista viisi 
olivat ainoita lapsia. Perheissä ei vanhempien lisäksi asunut muita aikui-
sia. Kotieläimiä sen sijaan oli englantilaisten lasten kotona huomattavasti 
enemmän kuin suomalaisten ja saksalaisten kodeissa. Suomalaisten lasten 
perheistä viidellä ja saksalaisista kuudella oli eläimiä. Sen sijaan englan-
tilaislasten kotoa löytyi eläimiä kaikkiaan kuusitoista ja usealla perheellä 
oli eläimiä kaksi tai useampia.

TV-kanavien 
määrä

1-4 5-10 10-20 Yli 20

Suomalaiset 
perheet

2 8 1 1

Saksalaiset 
perheet

1 - 8 1

Englantilaiset 
perheet

- 8 1 3

Taulukko 5-3:  Televisiokanavien määrä tutkimusperheissä.                    N=34
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TV-vastaanottimen määrässä oli ryhmien välillä melko suuria eroja. Kun 
suomalaisissa ja saksalaisissa perheissä oli keskimäärin kaksi televisiovas-
taanotinta, oli niitä kolmannen vertailuryhmän lasten kotona kolme. Eng-
lantilaisen tutkimusryhmän lapsista kahdeksalla, suomalaisista kahdella ja 
saksalaisperheiden lapsista yhdellä oli huoneessaan oma tv-vastaanotin. 
Saksalaislapset saattoivat katsoa useampia kanavia kuin englantilaiset lap-
set (taulukko 5-1). Muita vähemmän kanavavaihtoehtoja oli suomalaisilla 
lapsilla. Kovin merkittävä tämä ero ei kuitenkaan ollut. Videot olivat lä-
hes kaikkien lasten kotona. Ainoastaan yhdessä suomalaisessa perheessä 
ja neljässä saksalaisperheessä ei ollut kuvanauhojen katselu- ja tallenta-
mismahdollisuutta.

Suuria eroja vertailuryhmien välillä oli sen sijaan lasten päivittäisessä te-
levision katseluun käytetyssä ajassa ja siinä, kuinka kauan televisio oli 
keskimäärin päivittäin auki. Kahdeksan suomalaista ja neljä saksalaista 
perhettä arvioi, että lapset käyttivät aikaa television katseluun päivittäin 
keskimäärin tunnin verran. Saksalaisista perheistä kuuden ja englantilai-
sista kahdeksan perheen lasten katseluaika oli kaksi tuntia. Englantilaiset 
vanhemmat arvioivat poikien katsovan televisiota päivittäin tunnista kah-
teen tuntiin, joka oli jonkin verran englantilaisia tyttöjä enemmän. Myös 
saksalaiset arvioivat poikien käyttävän hieman tyttöjä enemmän aikaa te-
levision katseluun. Sen sijaan vain neljän suomalaisen lapsen vanhemmat 
arvioivat lapsen viettävän television ääressä päivittäin yli tunnin, ja näistä 
neljästä lapsesta tyttöjä oli kolme. 

0-60’ 60-120’ 120-180’ 180-240’ 240-
300’

300’<

Suomalaiset 
perheet

1 5 6 - - -

Saksalaiset perheet  4 4 2

Englantilaiset 
perheet

- - - 2 6 4

Taulukko 5-4: Televisiovastaanottimen arvioitu päivittäinen aukioloaika tutkimus-
perheissä.                                                                                            N=34
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Televisio oli englantilaisissa perheissä päivittäin avoinna kauemmin kuin 
saksalais- ja suomalaisperheissä. Kuudessa englantilaisessa perheessä van-
hemmat arvioivat television olevan auki neljästä viiteen tuntia ja neljässä 
perheessä kuudesta seitsemään tuntia. Suomalaisissa ja saksalaisissa per-
heissä vastaanotin oli auki keskimäärin kahdesta kolmeen tuntia. Luvuista 
voi päätellä, että televisio on englantilaisperheissä avoinna siis lähes koko 
sen ajan, kun perhe tai joku sen jäsenistä on kotona (Taulukko 5-2).

Saksalaisten ja suomalaisten lasten kotoa löytyi englantilaisperheitä hie-
man useammin tietokone. Kymmenellä lapsella oli käytettävissään tie-
tokone ja neljällä heistä oli myös Internet-yhteys. Viiden suomalaisen ja 
neljän saksalaisen perheen vanhemmat arvioivat lapsensa viettävän aikaa 
tietokoneen parissa tunnin verran päivässä. He eivät kuitenkaan viettäneet 
lainkaan aikaansa Internetissä. Englantilaisperheistä seitsemällä oli tieto-
kone ja neljällä Internet-yhteys. Aikaa tietokoneen parissa lapset vietti-
vät päivittäin keskimäärin tunnin, ja kahdessa perheessä lapsi vietti osan 
aikaa myös Internetissä.

Lasten suosikkiohjelmien kärjessä olivat erilaiset pienille lapsille suun-
natut ohjelmat ja piirretyt. Myös elokuvat ja erilaiset sarjat olivat lasten 
suosiossa (Taulukko 5-5). Saksalaiset vanhemmat kertoivat lastensa kat-
sovan ainoastaan lastenohjelmia ja piirrettyjä. Selkein ero vertailuryhmien 
välillä löytyi opetusohjelmien katsomisessa. Niitä englantilaislapset kat-
soivat selvästi suomalaisia ja saksalaisia lapsia enemmän. Ero saattaa osit-
tain selittyä sillä, että Englannissa opetusohjelmat merkitään lehtien oh-
jelmatiedoissa selkeällä tyyppiviitteellä "education". Vastaavaa käytäntöä 
ei ole Suomessa eikä Saksassa. "Education"-ohjelmat ovat iltapäivällä ja 
alkuillasta lähetettäviä opetusohjelmia, joissa kerrotaan vaikkapa luonnon 
fysikaalisista ilmiöistä. Suomessa tällaisia ohjelmia tuottaa koulutelevisio 
ja lähetykset ajoittuvat aamupäivän tunneille. Ohjelmat on tarkoitettu jo 
koulussa oleville lapsille ja heidän opettajilleen tueksi opetuskäyttöön. 
Saksalaisten lasten keskittyminen lastenohjelmien ja piirrettyjen katso-
miseen selittyy lasten nuoremmalla iällä: saksalaislapset olivat 4–5-vuo-
tiaita päiväkotilapsia. Englantilaiset lapset puolestaan olivat jo oppivel-
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vollisuuden piirissä ja koulussa, mikä varmasti selittää opetusohjelmien 
suosiota heidän keskuudessaan.
Suomalaisten tyttöjen ja poikien säännöllisesti seuraamien ohjelmien sel-
vä ykkössuosikki oli kotimainen makasiinityyppinen lastenohjelma Pikku 
Kakkonen. Sitä seurasivat säännöllisesti kaikki tytöt ja pojistakin neljä. 
Tyttöjen toinen suosikkiohjelmatyyppi oli piirretyt, kun taas poikien sel-
vä suosikkiohjelma oli lauantaiaamuisin esitettävä Pokemon. Opetusoh-
jelmat ja dokumentit sekä "Eläinten maailma" mainittiin kolmen lapsen 
suosikiksi. Yhden urheilua harrastavan pojan vanhemmat ilmoittivat po-
jan seuraavan säännöllisesti urheiluohjelmia. Suomalaislasten kestosuo-
sikin Pikku Kakkosen vuosikymmenestä toiseen jatkuva suosio selittyy 
ennen muuta ohjelman kielestä, mutta osittain siihen vaikuttaa perheiden 
kannalta sopiva lähetysaika.

Pokemon oli myös yksi englantilaisten poikien suosikkiohjelmista. 
Mutta kaiken kaikkiaan englantilaislasten seuraamien ohjelmien lista oli 
jonkin verran laajempi kuin suomalaisten lasten. Meidän kotoisen Pikku 
Kakkosen kaltaista yhtä yhteistä suosikkiohjelmaa ei heillä ollut. Ylikan-
sallista ohjelmatarjontaa edustavat ohjelmat, kuten Pokemon, Eastenders 

Ohjelmatyyppi Tytöt Pojat Yhteensä

Suo Engl. Saksa Suo Engl. Saksa Suo Engl. Saksa

1. Lasten oh-
jelmat

6 5 6 6 6 4 12 11 10

2. Opetusoh-
jelmat

1 3 - 1 5 . 2 8 -

3. Sarjat 3 3 - 1 1 - 4 4 -

4. Elokuvat 2 1 - 3 4 - 5 5 -

5. Piirertyt 6 3 6 5 6 4 11 9 10

6. Dokumentit - 1 - 1 2 - 1 3 -

7. Ajankohtais-
ohjelmat

- - - - - - - - -

8. Mainokset - - - 1 - - 1 - -

9. Urheilu - - - 1 - - 1 - -

10. Ei osaa 
sanoa

- - - - - - - - -

   Taulukko 5-5: Lasten seuraamat televisio-ohjelmat ohjelmatyypeittäin. 
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ja Bart Simpson, löytyivät molempien tutkimusryhmien säännöllisesti 
seuraamien ohjelmien listalta, mutta niiden ohella seurattiin myös omaa 
kansallista tuotantoa. Siinä missä englantilaislapset kertoivat katsovansa 
Emmerdale- ja Coronation Street -sarjoja, katsoivat suomalaiset Kotika-
tu- ja Salatut elämät -sarjoja.

Saksalaiset lapset keskittyivät erityisesti pienille lapsille suunnattuun 
ohjelmatarjontaan. Heidän suosikkejaan olivat etenkin Kinderkanalilla 
näytetyt piirretyt Disney-sarjat, kuten Ariel, Gummibärenbande ja Al-
ladin. Pojat mainitsivat omiksi suosikeikseen Super-Mausin, Newtonin 
ja Gummibärenbanden. Nuorimmat, nelivuotiaat, kertoivat katsovansa 
myös Nukku-Matti-ohjelmaa ja Teletappeja.

Valtaosa suomalaisista ja englantilaisista lapsista kävi myös elokuvis-
sa. Keskimäärin käyntikertoja oli vuodessa kaksi tai kolme. Tässä ei ollut 
ryhmien välillä eroja. Suomessa pojilla käyntikertoja oli kuitenkin jonkin 
verran enemmän kuin tytöillä. Saksalaisista perheistä seitsemän ei käynyt 
lainkaan elokuvissa, yksi kerran ja kaksi kolme kertaa vuodessa. Yhdessä 
perheessä elokuvissa käytiin kuusi kertaa vuoden aikana. 

5.7 Elokuvan juoni, äänimaailma ja teemat

Tutkimus toteutettiin siten, että jokaisen lapsen kanssa erikseen katsottiin 
kanadalainen, 6 minuutin 20 sekunnin pituinen animaatioelokuva. Elo-
kuvan on ohjannut Gayle omas ja tuottanut e National Film Bo-
ard of Canada. Elokuva koostuu kuudesta erillisestä kohtauksesta, jotka 
muodostavat tarinan.

Elokuvan äänimaailma on koostettu luonnon äänistä ja musiikista. 
Elokuva ei sisällä puhetta, vaan puhe on imitoitu ääniä ja äännähdyksiä 
muunnellen, siten että puheesta ei ole tunnistettavissa erillisiä mihinkään 
kieleen kuuluvia sanoja. Äänimaailman on laaja ja mielikuvituksellinen. 
Äänten avulla elokuva laajenee ja syvenee ja sen kerronta saa lisäsyvyyttä. 
Erilaiset äänet ja musiikki luovat siltaa elokuvan tarinan ja katsojan välille 
ja johdattavat kertomusta siten, että äänet aloittavat uuden episodin en-
nakoivasti ennen varsinaisen kohtauksen visuaalista alkamista. Näin ää-
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nimaailma tukee lasta tarinan osien yhdistämisessä ja niiden sisältämän 
tarinan ja tunneilmapiirin ymmärtämisessä ja havaitsemisessa.

Elokuvan tarina jakautuu kuuteen draamallisen kohtaukseen. Yksi 
kohtaus koostuu yhdestä selkeästä alkavasta ja päättyvästä toiminnasta 
ja sen sisältämästä keskeisestä teemasta. Elokuva herättää katsojien mie-
lessä jo varsin varhain kaksi keskeistä kysymystä, jotka synnyttävät koko 
elokuvan ajan kulkevan tarinan jännitteen. Pääjännitteen ohella kuljete-
taan lisäjännitteitä, jotka osaltaan tukevat pääjännitteen etenemistä. Jo-
kaista elokuvan kohtausta tai toiminnan osajaksoa varten on rakennet-
tu oma jännitysmomenttinsa (Esslin 1980, 48–50). Elokuvan pääjännite 
syntyy pojan ja hanhen ystävyyden synnystä, sen kasvun kehittymisestä 
ja päättymisestä ensin talven kestäneeseen ja elokuvan lopussa lopulliseen 
eroon. Ensimmäisen kohtauksen osajännite syntyy pojan asettuessa vas-
tustamaan muita lapsia ja puolustaessa loukkaantunutta lintua. Kohtauk-
sen kysymys kuuluukin, onnistuuko poika puolustamaan lintua. Toisessa 
kohtauksessa peruskysymyksen muodostaa se, onnistuuko poika pelasta-
maan loukkaantuneen linnun. Näin elokuva etenee osajännitysten avulla 
kohtauksesta toiseen.

Taulukko 5-6 kuvaa elokuvan eri kohtausten sisällöt, niiden äänimai-
semat sekä keskeiset teemat.

5.8 Yhteenveto

Tutkimuksessa lasten tulkintaprosessia on lähestytty monipuolisesti ko-
koamalla tietoa lasten vanhemmilta kyselylomakkeen avulla, haastattele-
malla lapsia ja keskustelemalla heidän kanssaan. Lisäksi tutkimusmate-
riaalina ovat olleet lasten piirustukset ja tutkimustilanteen videonauhat. 
Tutkimuksessa käytetyt metodit ovat kaikki yleisesti hyväksyttyjä ja käy-
tettyjä keinoja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.

Tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellista on ollut myös tutki-
jan ja lasten välinen suhde, jonka olennainen piirre oli luottamus. Luot-
tamuksen syntymisestä kertoo osaltaan se, että muutamat lapset kertoi-
vat avoimesti jopa aroista perhetilanteista. Piirtäminen tutkimuskeinona 
osoittautui hyväksi metodologiseksi valinnaksi tutkimuksen onnistumisen 
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Juoni Äänimaiseman 
osatekijät

Teema/
teemat

1. episodi  
Lapset lennättävät leijoja tuulisella säällä. 
Punapuseroinen poika havahtuu lähistöltä 
kuuluvaan rääkäisyyn. Pensaikosta hän 
löytää hyökkäävästi käyttäytyvän hanhen. 
Linnun oikea siipi on punainen; lintu on 
loukkaantunut. Muut lapset kerääntyvät 
linnun ympärille. Yksi tytöistä tökkii maahan 
painunutta lintua tikulla, ja toinen poika 
tarttuu kiveen aikomuksenaan löydä lintua. 
Linnun löytänyt poika kuitenkin estää heitä 
vahingoittamasta lintua.

Luonnon äänet:
* tuuli, puhuri
* linnunlaulu
* lasten ääniä
* askeleita
* hanhen ään-
tely
Ihmisen äänet:
*  pojan ”puhe”
Musiikki

* rohkeus 
* oikeus

2. episodi
Äkkiä alkaa sataa ja salamoida. Lapset 
juoksevat pois. Myös punapuseroinen poika 
kääntyy lähteäkseen, mutta linnun kirkaisu 
saa hänet muuttamaan mieltään. Poika ojen-
taa linnulle kätensä ystävyyden eleenä. Lintu 
ojentautuu poikaa kohti ja antaa silittää itse-
ään. Poika riisuu punaisen puseronsa, kietoo 
sen suojaksi linnun ympärille, nostaa linnun 
syliinsä ja kantaa sen läheiseen vajaan. Poika 
asettaa linnun laatikkoon, tarttuu sen vahin-
goittuneeseen siipeen, pudistaa siiven ja sitoo 
sen ympärille siteen. Hän ruokkii lintua pipe-
tillä ja peittelee sen huovalla.

Luonnon äänet:
* ukkosen jy-
rinä
* salamointi
* sateen ropina
* hanhen ään-
tely
Ihmisen äänet:
* pojan ”puhe”
Musiikki

* luottamus
* huolehti-
minen

3. episodi
Aamuaurinko nousee ja poika saapuu mök-
kiin. Hän ottaa siteen siiven ympäriltä ja 
tarjoaa linnulle kädestään syötäväksi jyviä. 
Poika kutsuu linnun ulos ja tämä lentää 
kierroksen ilmassa. Seuraavaksi esitetään 
sikermä, jossa poika vetää hanhea kärryissä, 
lastaa rannalla hiekkaa hanhen vetämiin 
rattaisiin, onkii laiturilla ja syöttää uivaa 
lintua, soutaa venettä lintu kyydissään, lintu 
tuuppaa pojan laiturilta veteen, lintu riuhtoo 
pojan pyyhettä sen toisesta reunasta. Lopussa 
poika keinuu ja hyppää lehtikasaan, josta 
hanhi ponnahtaa esiin.

Luonnon äänet:
* linnun laulu
* hanhen ään-
tely
* siipien pauke
* veden ääniä

Ihmisen äänet:
* pojan ”puhe”
* naurua
Musiikki

* ystävyys

4. episodi
Äkkiä tuuli alkaa tuivertaa ja riipiä puista 
lehtiä. Pojalla on yllään villapaita ja pipo. 
Hän kietoo hanhen ympärille punaisen liinan. 
Taivaalla lentää kiljuvia, muuttomatkalla 
olevia hanhia. Hanhi kuulee niiden huudon, 
heittää liinan ympäriltään ja lentää parven 
perään.

Luonnon äänet:
* tuuli
*hanhiparven 
ääntely
*hanhiparven 
tepastelu
Musiikki

* ero
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kannalta ja tuki vahvasti tutkimuksen keskustelu- ja haastatteluosuutta. 
Kuva osaltaan mahdollisti lapsen elokuvasta muodostamien eri merki-
tystasojen tarkastelun. Kuvasta muodostui yhteinen "väline" tai "välitila", 
jossa sekä lapsen että tutkijan oli helppo olla ja keskustella. Kuva muo-
dosti kahden ihmisen välille oman maailmansa, jossa molemmat saattoi-
vat yhtä aikaa olla läsnä.

Symbolisen interaktionismin lähtökohtana on, että ihmiset, sekä lap-
set että aikuiset, ovat kykeneviä järkeilyyn, ilmaisemaan preferenssejä ja 
tekemään valintoja tilanteissa, joissa heillä on epätäydellistä informaatiota 
tai joissa on rajoituksia järkeviin toimintoihin ryhtymiselle. Hyvänä tut-
kimuksellisena lähtökohtana pidetään sitä, että käytetyt metodit ottavat 
huomioon toimijan näkökulman ja antavat hänelle mahdollisuuden pu-
hua omasta puolestaan. Tässä mielessä symbolinen interaktionismi mah-

Juomi Äänimaiseman 
osatekijät

Teema/
teemat

5. episodi
Sataa lunta. Poika katsoo ikkunastaan ulos 
taivaalle ja alkaa haaveilla linnusta. Haave-
kuvissaan hän lentää hanhen selässä talojen 
ja peltojen yllä. Pilvien keskellä pojalla itsel-
läänkin on siivet. Pilvet muodostavat linnan, 
sateenkaaria, erilaisia sadunomaisia kukka-
niittyjä ja lumipeitteisiä vuorenhuippuja.

Luonnon äänet:
* hanhen ään-
tely
Ihmisen äänet:
* naurua
Musiikki

* fantasia

6. Episodi
Lapset lennättävät iloisina leijoja. Äkkiä tai-
vaalla lentää hanhiaura. Linnut laskeutuvat 
niitylle lasten luokse. Yksi hanhista töräyt-
telee tervehdyshuutoja ja poika tunnistaa 
ystävänsä. Poika ja hanhi syleilevät toisiaan. 
Muut hanhet nousevat äänekkäästi kiljuen 
lentoon. Pojan hanhi jää kuitenkin aloilleen. 
Hanhen luokse tulee toinen hanhi ja linnut 
keskustelevat keskenään. Molemmat nou-
sevat lentoon ja liittyvät lentävään parveen, 
Tyttö ja pieni poika saapuvat pojan luokse, 
he kääntyvät katsomaan poislentävää parvea 
ja heiluttavat linnuille hyvästiksi.

Luonnon äänet:
* tuuli

*hanhiparven 
ääntely

Ihmisen äänet:
* juoksuaske-
leet
* pojan ”puhe”
* naurua
* lasten ääniä
* viheltely

* yhteisyys

Loppumusiikki

Taulukko 5-6: e Boy and e Snow Goose / Poika ja lumihanhi / 
animaatio.
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dollistaa ja tavallaan myös valtuuttaa tutkittavan aineiston kuvailun ja 
ymmärtämisen juuri kuvailun avulla (Lal 1995, 422). 

Lasten keskusteluhaastattelu ja piirtäminen osoittautuivat tutkimuk-
sen kannalta onnistuneeksi valinnaksi myös yhteiskunnallisen tutkimuk-
sen yhden keskeisen tavoitteen, lapsen äänen kuuluviin saamisen kannal-
ta. Usein on esitetty väitteitä ja epäilyjä siitä, että aikuistutkijan ja lap-
sen välissä vallitsee kulttuurinen kuilu ja ongelma on tuon kuilun ylittä-
minen. (Turtiainen 2001, 161.) Lasten ja tukijan välille on mahdollista 
muodostaa ja syntyä aktiivinen vuorovaikutustilanne. Tällaisessa luotta-
muksellisessa ja vastavuoroisessa tutkimustilanteessa koottua aineistoa 
on mahdollista tarkastella kuvailevan vertailututkimuksen näkemyksen 
mukaisesti sekä lasten audiovisuaalisen informaation sisällölle antamina 
merkityksinä että laajemminkin median merkityksenä ja roolina heidän 
elämässään. Aineisto on tutkimuksellisesti rikas ja monipuolinen ja il-
mentää siten hyvin lasten mediasuhteen vuorovaikutuksellista luonnetta. 
Se tarjoaa mahdollisuuden myös tämän suhteen tarkasteluun osana kult-
tuurista todellisuutta ja lasten mediaympäristöä.
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6 SUOMALAISTEN, ENGLANTILAISTEN JA 

SAKSALAISTEN LASTEN MEDIAN TULKINTA 

SYMBOLISENA VUOROVAIKUTUKSENA

Tässä luvussa tarkastellaan ja verrataan symbolisen vuorovaikutusteorian 
pohjalta suomalaisten, englantilaisten ja saksalaisten lasten "Poika ja lu-
mihanhi" -elokuvalle antamia merkityksiä ja perheen ja kulttuurin roolia 
lasten mediasuhteessa.

Teoreettisena viitekehyksenä symbolinen interaktionismi korostaa in-
himillistä ryhmää tutkittaessa sosiaalista prosessia ja sen tavoitteena on 
ymmärtää ihmisten käyttäytymistä, tulkita toiminnan merkityksiä ja mer-
kityksellisyyttä sekä tulkita ryhmän tai kulttuurin merkitysjärjestelmiä. 
Symbolisen interaktionismin tutkimusperinne pitää inhimillistä toimin-
taa olennaisesti merkitysten ja niitä edustavien symbolien varassa toteu-
tuvana vuorovaikutuksena, kanssakäymisenä. (Pietilä 1997, 280–281.) 

Symbolisen interaktionismin pohjalta tehtävässä analyysissa (Blumer 
1986, 2–5) on kolme keskeistä oletusta. Ensimmäisen mukaan ihmiset 
toimivat suhteessa asioihin sen mukaisesti, millaisia merkityksiä niillä on 
heille. Merkitykset sisältävät kaiken fyysisistä objekteista aina sellaisiin 
abstrakteihin käsitteisiin kuin arvot ja ideat. Toiseksi merkitykset kehit-
tyvät ainoastaan sosiaalisessa suhteessa toisten ihmisten kanssa, ja kol-
manneksi merkityksiä käsitellään ja modifioidaan tulkintoina, tulkinta-
prosesseina. Luomiaan tulkintoja, merkityksiä, ihminen käyttää ollessaan 
tekemisissä kohtaamiensa asioitten kanssa.

Asiat, esineet, toiset ihmiset ja arvot ja jopa ihminen itse ovat olemassa 
vain suhteessa siihen, minkä merkityksen ihminen niille antaa. Mikään ei 
ole olemassa ihmisessä valmiina, vaan käsitykset syntyvät ja kehittyvät sen 
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mukaisesti, millainen on ihmisen suhde toisiin ihmisiin ja ihmisryhmiin. 
Merkitys syntyy aina vuorovaikutusprosessissa ihmisten välillä ja toisten 
ihmisten toiminnasta merkitystään luovaa ihmistä kohtaan. Heidän toi-
mintansa toimii siis määrittävänä tekijänä. Merkitykset ovat sosiaalisia 
tuotoksia ja luomuksia, jotka syntyvät ihmisten toimiessa vuorovaiku-
tuksessa. Oletusten mukaan merkityksen muuttuminen ja muuttaminen 
on mahdollista. Tämä tapahtuu ainoastaan suhteessa toisiin ihmisiin tai 
toisten ihmisten kanssa (ibid.). Symbolisen interaktionismin teoria kat-
soo kuitenkin, ettei jonkin merkitys johda välttämättä sen soveltamiseen. 
Teoria korostaa toimijan omaa aktiivista roolia merkitysten tulkinnassa. 

Tulkintaprosessi edellyttää kahta erilaista, toisistaan poikkeavaa toi-
mintaa. Ensinnäkin toimija itse määrittelee toimintansa kohteena ole-
vat asiat. Tällaisten itselle tehtyjen ilmausten tekeminen on sisäistynyttä 
sosiaalista prosessia, sisäistynyttä kommunikaatioprosessia, jossa toimija 
on vuorovaikutuksessa itsensä kanssa. Tämän sisäistyneen kommunikaa-
tioprosessin avulla tulkinnasta muodostuu aines merkityksen käsittelyl-
le. Prosessissa toimija valitsee, tarkistaa, keskeyttää, yhdistää uudelleen ja 
muuntaa merkityksiä suhteessa tilanteeseen, jossa hän toimii. Sisäistynyt 
kommunikaatioprosessi ei kuitenkaan tarkoita vakiintuneiden merkitys-
ten vaistonvaraista käyttöä, vaan kehitysprosessia, jossa merkityksiä käy-
tetään ja tarkistetaan toimintaa ohjaavina ja toimintaa kehittävinä apu-
välineinä. Symbolisen interaktionismin teoria korostaa merkitysten roolia 
ja tehtävää erityisesti suhteessa ihmisen minään (kuvio 4-3) vuorovaiku-
tusprosessissa. Symbolisessa vuorovaikutuksessa mukana oleva ihminen 
toimii aktiivisesti ja yrittää ymmärtää toisen toiminnan, joita teoria kut-
suu eleiksi, tarkoitusta. 

Kuten luvussa 4 todettiin, voivat symbolisen interaktionismin teorian 
mukaan erilaisia. eleitä olla esimerkiksi pyynnöt, ohjeet, määräykset, vih-
jeet tai vaikkapa julistukset. Eleet ilmaisevat ne tunnistavalle henkilölle 
niiden esittäjän päämäärän, idean tai toiminnan suunnitelman. Eleet voi-
vat toki sisältää myös merkkejä ja merkityksiä siitä, miten niiden esittäjä 
haluaa vastaanottajan ne ymmärtävän tai mitä niiden perusteella teke-
vän. Siten mediasisältöjen tekijöiden ensisijaiseksi luennaksi koodaamaa 
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viestiä voidaan myös tarkastella eleenä. Henkilö, joka vastaanottaa eleen, 
organisoi oman toimintansa sen pohjalta, mitä liikkeet hänelle merkit-
sevät. Kun eleellä on suunnilleen sama merkitys molemmille osapuolille, 
he ymmärtävät toisiaan. 

Symbolisen interaktionismin teorian pohjalta lasten mediasuhdetta ja 
informarmaation tulkintaprosessia tarkasteltaessa lähdetään oletuksesta, 
että lapset vaikkapa television välittämää audiovisuaalista informaatio-
ta katsoessaan synnyttävät mielessään sosiaalisia prosesseja ja voivat sen 
pohjalta muodostaa ja luoda inhimillistä käyttäytymistä. Sosiaalisen pro-
sessin muodostumisessa ovat mukana myös lapsen aiemmat kokemukset 
ja sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti, jotka siten osaltaan sisäistyvät 
merkitysten muodostamisessa. 

Tutkimukseen osallistuneitten lapsiryhmien television katselun mää-
rässä, katselun ajankohdassa, katselumahdollisuuksissa ja katseluun käy-
tetyssä ajassa osoittautui olevan selkeitä määrällisiä eroja. Englantilaiset 
lapset katsoivat televisiota selvästi kahta muuta ryhmää enemmän. Ajal-
lisesti vähiten televisiota katsoivat saksalaiset lapset, mikä varmasti selit-
tyy ryhmän lasten vertailuryhmiä nuoremmalla iällä. 

Suomalaisten lasten vanhempien mukaan kaksi kolmasosaa lapsista 
muisti suosikkiohjelmansa alkamisajankohdan, kun taas englantilaisista 
vanhemmista lähes kaikki kertoivat lapsensa muistavan suosikkinsa lä-
hetysajan. Suomalaiset lapset kuitenkin tarkistivat vanhemmiltaan lähe-
tysajan huomattavasti englantilaisia useammin. Saksalaisista lapsista neljä 
muisti mieliohjelmansa alkamisajankohdan, mutta vain yksi varmisti al-
kamisajankohdan vanhemmiltaan. Saksalaisista lapsista yksitoista ja suo-
malaisista lapsista kymmenen tarkisti vanhemmiltaan alkamisajankohdan, 
kun englantilaisista lapsista näin teki neljä.

Kaikissa kolmessa vertailuryhmässä valtaosa lapsista kertoi oma-aloit-
teisesti katsomistaan ohjelmista jälkeenpäin. Suomalaisista kahdeksan ja 
englantilaisista yhdeksän lasta halusi keskustella vanhempiensa kanssa 
näkemästään. Saksalaislapsista yhdeksän tiedusteli toisinaan vanhempi-
ensa mielipidettä katsomistaan ohjelmista. Suosikkiohjelmansa sisältöön 
palasivat kaikkien ryhmien lapset silloin tällöin kertomalla sen sisällöstä 
vanhemmilleen. 
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Lapsen maailmassa aika rakentuu eri tavoin kuin aikuisella. Kovin moni 
kuusivuotias ei välttämättä osaa vielä tulkita kelloa tai hahmottaa ajan 
kulumista. Vertailuryhmien välillä olevia eroja voidaan selittää ensinnä-
kin katsomistilaisuuksien ja keskustelutottumusten eroilla (ks. taulukko 
5-2). Englantilaislapsilla on kodeissaan kahta muuta ryhmää merkittä-
västi enemmän televisiovastaanottimia ja televisio on myös avoinna päi-
vittäin useita tunteja. Televisio on silloin heidän katseltavanaan käytän-
nöllisesti katsoen koko ajan, ja he voivat keskittyä sen seuraamiseen hel-
pommin. Televisio tarjoaa eräänlaista non-stop-tapahtumaa, johon voi 
halunsa mukaan hypätä sisään ja pois kuin karusellista. Suomalaisissa ja 
saksalaisissa kodeissa televisio on avoinna huomattavasti vähemmän ja 
ohjelmien seuraaminen edellyttää siten myös ajallisesti kontrolloidumpaa 
katsomista. Nuoremmat lapset ovat yleensäkin enemmän vanhempien-
sa seurannan alla, ja tämä kontrolli vähenee lasten iän karttuessa. Toinen 
selittävä tekijä on varmastikin eri kulttuurien koulun aloitusikä. Englan-
tilaiset lapset aloittavat koulunkäynnin keskimäärin neljän vuoden iässä, 
joten on varsin todennäköistä olettaa heidän tuntevan ajan suomalaisia 
ja saksalaisia lapsia paremmin. 

Vanhempien mukaan kaikki englantilaislapset, suomalaisista puolet 
ja saksalaislapsista kaksi kolmasosaa kertoi suosikkiohjelmansa tarinan 
jälkeenpäin. Televisio-ohjelmat tarjoavat  siten aiheita ja virikkeitä sekä 
perheen yhteisille sekä aikuisen ja lapsen välisille keskusteluille (ks. esim. 
Kytömäki 1998; 1999; Lull 1990; Morley 1986). Vanhemmat myös käyt-
tävät television tarjontaa joko aivan tietoisesti tai vähemmän tietoisesti 
halutessaan opettaa lapsiaan, ja tällöin he toimivat usein television oh-
jelmien sisältöön liittyvien keskustelijoiden alullepanijoina. Yleisen kä-
sityksen mukaan kevyt jutustelu, small talk, on tyypillisempi sosiaalisen 
kanssakäymisen muoto joissakin toisissa kulttuureissa kuin toisissa. Eng-
lantilaiset perheet kertoivatkin kaikki silloin tällöin keskustelevansa te-
levisio-ohjelmista, ja suomalaisista ja saksalaisista runsas puolet kertoi 
keskustelevansa ohjelmista.
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Olli (poika, 6 vuotta, Suomi) tiesi suosikkiohjelmansa olevan lastenoh-
jelmat. Ohjelmavirran aikataulun muistaminen oli sen sijaan hankalam-
paa. 

H: Millaisia ohjelmia katsot?
Olli: Lastenohjelmat katson kaikki. Lauantai, sunnuntai, keskiviik-
ko, torstai, perjantai, lauantai ja sitten torstaina ja keskiviikkona ja 
tiistaina ja maanantaina ja sitten mä katson vähän muutakin. Po-
kemonit. Pokemonit tulee lauantaina ja kaikkea sellaista.
H: Kenen kanssa katsot?
Olli: Joskus yksin ja joskus pikkusiskon kaa. Se on neljä.
H: Mitä katsotte yhdessä?
Olli: Lastenohjelmia.

Luke sen sijaan kertoi katsovansa kaikenlaisia ohjelmia. Isän epäonnis-
tunut katsomisyritys on jäänyt pojan mieleen ja se nauratti häntä vielä 
jälkeenkin päin.

H: Millaisia ohjelmia katsot?
Luke (poika, 6 vuotta, Englanti): Kaikenlaisia.
H: Saatko katsoa mitä vain?
Luke: Saan.
H: Kukaan ei kiellä katsomasta?
Luke: Ei. Katson piirrettyjä ja sarjoja. Isä yritti kerran katsoa kis-
san kanssa, mutta se ei halunnut. Hyppäsi teeveen päälle. (Nau-
raa.)
H: Kenen kanssa katsot televisiota?
Luke ei vastaa.
H: Katsotko vanhempien kanssa?
Luke: En.
H: No, jonkun muun?
Luke: Kyllä jonkun muun. Joskus isoäidin kanssa. Minulla on pieni 
siskovauva,  mutta hänen kanssaan en katso.
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Saksalaiset lapset kertoivat hyvin mielellään niistä ohjelmista, joita he 
katsoivat kotona. Nadinelle oli tärkeämpää se, että hän katsoi televisi-
osta nuoremman sisaren kanssa tämän suosikkiohjelmaa kuin ohjelman 
esityspaikka, lastenohjelmakanava.

H: Nadine, kenen kanssa sinä katsot televisiota?
Jacqueline (tyttö, 5 vuotta, Saksa): Minä maalaan...
Nadine (tyttö, 5 vuotta, Saksa): Julian kanssa, hän on sisareni. Hän 
on vielä kolme.
H: Kolmevuotias. Mitä te katsotte televisiosta?
Jacqueline: Nyt minä maalaan vielä auringon… 
H: Muistatko mitä ohjelmia?
Nadine: Julia pitää teletapeista.
H: Teletapeista.
Nadine: Sitä katsomme aina.
Jacqueline: Teletapit. Se esitetään lastenkanavalla.
Nadine: Siitä huolimatta, siitä huolimatta
Jacqueline: Teletapithan on lastenkanavalla.
Nadine: Siitä huolimatta me pidämme siitä.

Kun lapsilta kysyttiin, tuntevatko he koskaan pelkoa katsoessaan televi-
siota, oli lähes kaikkien vastaus kielteinen. Ainoastaan kaksi lasta eng-
lantilaisessa ja suomalaisessa vertailuryhmissä kertoi joskus tunteneensa 
pelkoa. Saksalaisista lapsista yksi kertoi joskus pelänneensä. Kun lapsilta 
kysyttiin, mitä he tekisivät tilanteessa jossa pelkäisivät televisiota katsel-
lessaan, heillä kaikilla oli olemassa ratkaisumalli. Suomalaiset lapset ar-
velivat useimmiten joko keskeyttävänsä katsomisen ja menevänsä teke-
mään jotakin muuta tai lopettavansa katsomisen kokonaan. Suomalaisen 
Emman ratkaisu pelottavassa tilanteessa on peittää silmät.

H: Pelottaako sinua koskaan, kun katsot televisiota?
Emma (tyttö, 6 vuotta, Suomi): Joo, jos on hieman jännää. Jos mä en 
tiedä, selviääkö se. Jos joku syö jonkun.
H: Mitä silloin teet?
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Emma: No tota, mä panen silmät kiinni ja panen tyynyn silmien 
eteen.
H: Ja se auttaa?
Emma: Joo.

Useimmat englantilaiset lapset sen sijaan arvelivat vastaavassa tilantees-
sa menevänsä äidin tai isän luokse. Lapset mainitsivat vanhemmat juuri 
tässä järjestyksessä. Mutta aivan kuten Emma, on myös Luke miettinyt 
muita ratkaisukeinoja.

H: Pelkäätkö koskaan, kun  katsot televisiota?
Luke  (poika, 6 vuotta, Englanti): En.
H: Jos pelkäisit, mitä tekisit?
Luke: Voisin mennä piiloon jonnekin.
H: Minne?
Luke: Vaikka komeroon. Minulla on huoneessa oma televisio.

Saksalaisessa ryhmässä kukaan ei ole koskaan pelännyt television las-
tenohjelmia katsoessaan. Johannes on jopa nähnyt Pinocchion kauhun 
hetket.

H: Kun katsot televisiota, pelkäätkö sinä koskaan?
Johannes (poika, 4 vuotta, Saksa): Mitä? Ei, en minä pelkää mi-
nun videoita.
Trillian ja Rebecca (tyttöjä, 4 vuotiaita, Saksa)(samanaikaisesti): En 
minäkään.
Johannes: En minä pelkää myöskään lastenohjelmia.
Trillian: Minulla on Ariel videolla.
Rebecca: Niin minullakin… nyt minun täytyy tehdä vielä…
Johannes: Minäpä tiedänkin, mitä Pinocchiolle tapahtuu.
H: Mitä tapahtui?
Johannes: Siellä, siellä hai nielaisi sen.
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Symbolisen interaktionismin mukaan toiminta rakentuu sosiaalisissa pro-
sesseissa syntyneille merkityksille. Koska eri viestintävälineiden käyttö 
käyttö ja niiden välittämä ohjelmavirta rakentaa ja jäsentää lasten sosiaa-
lista toimintaa ennen katselutapahtumaa, katselun aikana ja sen jälkeen, 
on syytä tarkastella lähemmin lasten audiovisuaalisen informaation mer-
kityksenantoprosessia. Seuraavaksi eritellään sitä, millaisia merkityksiä 
lapset antoivat "Poika ja lumihanhi" -elokuvan  visuaalisille ja auditiivi-
sille eleille. Lisäksi tarkastellaan, miten lapsen aiemmat sosiaaliset vuoro-
vaikutusprosessit vaikuttavat merkitysten muodostumiseen ja onko näistä 
merkityssisällöistä ja aikaisempien kokemusten vaikutuksesta merkityssi-
sältöön havaittavissa vertailuryhmien välillä kulttuurisia eroja.

6.1 Merkitykselliset objektit ja niiden tulkinta

Symbolisen interaktionismin mukaan ihmisten toimintaa ohjaavat hei-
dän eri toiminnoille antamansa merkitykset. Merkityksen muodostumi-
nen tapahtuu sen pohjalta, miten toiset, merkityksen muodostajalle tär-
keät ihmiset, ovat sen määritelleet. Symbolinen interaktionismi näkeekin 
merkitykset ennen kaikkea sosiaalisina tuotteina, luomuksina, jotka muo-
dostuvat ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta. Merkitykset kehitty-
vät siis sosiaalisessa suhteessa muihin ihmisiin ja määrittävät sen, miten 
ihmiset toimivat asioihin nähden. (Blumer 1986, 2–5.)

Maailmamme siis muodostuu nimetyistä objekteista, joita voidaan 
tarkastella kolmella eri tasolla. Objekti voi olla tilanteesta riippuen joko 
fyysinen objekti, kuten jokin konkreettinen esine, tai sosiaalinen objekti, 
kuten yksin, parina tai ryhmänä oleminen. Abstraktit objektit sisältävät 
erilaisia moraalisääntöjä, filosofisia doktriineja, käsitteitä kuten oikeus ja 
riisto tai tunnetiloja kuten sääli, rakkaus ja viha. 

Objektin merkitys (Lal 1995; Blumer 1986, 2–5) muodostuu sen poh-
jalta, kuinka ihminen on valmis toimimaan sen suhteen. Tähän puoles-
taan vaikuttavat aikaisempi sosialisaatio ja sosiaalinen interaktio. Vanhat 
sisällöt voivat vahvistaa tai hallita käsityksiä, jotka nousevat joko nykyisen 
tai tulevan vuorovaikutuksen pohjalta, ja vanhat käsitykset voivat perus-
tua myös mielikuvaan. Objektien merkityksiä tarkastellaan tulkintapro-
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sessina, jossa toimija ottaa huomioon hyväksymänsä relevantit objektit, 
kuten toisten toiminnat, heidän ennakoitavan toimintansa, tilanteen pe-
rinteisen määrittelyn, aikaisemmat kokemukset, päämäärät, mielenkiin-
not ja arvot.

Objekti voi siis olla mikä tahansa, joka voidaan osoittaa tai johon voi-
daan viitata. Yksilön kannalta objektin merkitys muodostuu siitä, minä 
hän sitä pitää, miten hän sen näkee ja kuinka hän on valmis toimimaan 
sen suhteen. Merkitys synnyttää myös tavan, jolla henkilö puhuu ob-
jektista. Näin ollen objektilla voi olla erilaisia merkityksiä eri yksilöille. 
Televisiokin on siis eri objekti ja sisältää siten eri merkityksiä televisio-
tutkijalle, vastaanottimien valmistajalle, ohjelmien tekijälle tai ohjelman 
vastaanottavalle katsojalle. 

Pohjimmiltaan objektin merkitys nousee siitä tavasta, jolla toiset ihmi-
set, joiden kanssa yksilö on yhteistoiminnassa, ovat merkityksen hänelle 
määritelleet. Tämän määrittelyn merkitys korostuu juuri lasten televisi-
osuhteessa. On todennäköistä, että lapsen televisiolle antamat sosiaaliset 
ja abstraktit merkitykset muodostuvat ennen muuta sosiaalisena oppimi-
sena, ja tärkeää on se, miten hänen lähiympäristönsä, lähinnä vanhemmat 
ja muut perheen jäsenet, määrittelee television. Määrittely tapahtuu vuo-
sien mittaisena prosessina sen mukaisesti, millainen rooli televisiolla on 
lapsen vanhempien ja perheen elämässä. Television merkitys eri objekti-
voinnin tasoilla kehittyy tulkintaprosessina, ja merkityksen pääasiallinen 
sisältö muodostuu lapsen kannalta katsottuna "merkityksellisten toisten" 
antamista merkityssisällöistä. Televisiolla on monissa perheissä tärkeä so-
siaalisen objektin asema. Televisio kokoaa perheen yhteiseen toimintaan: 
katsomaan televisiota, viettämään perheen yhteistä aikaa. 

Millaisia merkityksiä lapset antoivat katsomansa elokuvan sisältämil-
le eleille? Asiaa lähestytään lasten piirtämien kuvien, objektien, ja hei-
dän niiden sisällöille antamiensa merkitysten kautta. Kuvien merkitykset 
voidaan jakaa kolmeen erilaiseen kategoriaan niiden sisältöjen perusteel-
la (Taulukko 6-1). 
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1. Fyysiset objektit: konkreettiset esineet,
2. Sosiaaliset objektit: ihmisten ja eläinten muodostamat ryhmät ja 
suhteet,
3. Abstraktit objektit: kuvien sisältämät teemat.

Seuraavaksi tarkastellaan eri objektitasoja kuvien sisältöjen, lasten haas-
tatteluissa kertomien asioiden sekä vanhempien antamien vastausten 
pohjalta.

6.1.1 Fyysisten objektien taso

Lasten piirtämät kuvat koostuivat paria poikkeusta lukuun ottamatta 
niistä fyysisistä objekteista, joita elokuvassa esitettiin. Nämä poikkeuk-
set olivat saksalaisen vertailuryhmän kuvissa. Yleisin yksittäinen kuvis-
sa esiintynyt fyysinen objekti oli hanhi. Kaikissa ryhmissä monet lapset 
nimesivät sen usein myös linnuksi tai lapsille tutummaksi ankaksi. Näin 
siitä huolimatta, että kaikille lapsille kerrottiin ennen elokuvan katso-
mista sen nimi.

Lasten piirtämissä fyysisissä objekteissa oli vertailuryhmien välillä yksi 
selkeä ero (taulukko 6-2). Kun kaikki suomalaiset lapset piirsivät kuvaan-
sa linnun tai lintuja, esiintyi lintu seitsemässä englantilaislapsen kuvas-
sa. Lapsi ja lapsia vertailuryhmien kuvissa oli saman verran, kahdeksassa 
kuvassa. Muita erilaisia fyysisiä objekteja esiintyi vertailuryhmien kuvissa 
suunnilleen saman verran. 

Kuvien sisältämät
fyysiset objektit

Lintu, lintuja, lapsi, lapsia, leija, leijoja, ruohikko, taivas, 
maa, laatikko, peitto, ruokapussi, ikkuna

Kuvien sisältämät 
sosiaaliset objektit

Lintuparvi, lapsiryhmä, lapsi yksin, lintu yksin

Kuvien sisältämät 
abstraktit objektit

Piiloutuminen, avun etsiminen, hoivaaminen, yhteisyys, 
ystävyys, kaipaus, fantasia

Taulukko 6-1: Vertailuryhmien lasten kuvien objektit.                       N=36



144 145

Saksalaiset lapset nimesivät kuvissaan lisäksi seuraavia fyysisiä objekteja: 
ilmapalloja (2 kuvassa), talo (5 kuvassa), vettä (1 kuvassa), hiiri tai hiiriä 
(2 kuvassa) ja televisio (1 kuvassa).

Lasten kuvat koostuivat valtaosin elokuvan esittämistä fyysisistä objek-
teista. Saksalaisten lasten kuvat sisälsivät kuitenkin muita vertailuryhmiä 
runsaammin sellaisia objekteja, joita ei esiintynyt näytetyssä elokuvassa. 
Ennen piirtämiseen ryhtymistään ja sen aikana lapset kertoivat ääneen 
suunnitelmistaan ja saivat siten vaikutteita toisiltaan. Mutta lapset olivat 
keskustelleet ryhmätilanteesta toistensa kanssa jo aiemmin, joten viimei-
senä tutkimustilanteeseen tulleen ryhmän lapset tiesivät etukäteen hyvin, 
mitä katselun jälkeen tehdään.

Sita (tyttö, 5 vuotta, Saksa): Loppu!
H: Se tosiaan loppui.

Objektin nimi Suomalainen 
ryhmä

Englantilainen 
ryhmä

Saksalainen ryh-
mä

Lintu/lintuja 22 13 4

Lapsi/lapsia 8 8 6

Leija/leijoja 3 3 2

Kukkia 1 - 5

Ruohikko 2 2 5

Taivas/pilviä 2 2 7

Sateenkaari - - 3

Maa 2 3 1

Laatikko 2 1 -

Peitto 1 - -

Ruoka 1 - 1

Ikkuna 1 - 2

Aurinko 1 - 7

Haava/side 1 1 -

Taulukko 6-2: Vertailuryhmien kuvissa esiintyneet fyysiset objektit ja niiden 
esiintymismäärät.                                                                   N=36
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Katharina (tyttö, 4 vuotta, Saksa): Meidän täyttyy nyt piirtää kuva. 
Eikö?
H: Millainen elokuva oli? Mistä pidit videossa eniten?
Sita: Maalaan talon ja tytön ja pojan myös…
Katharina:  Minä maalaan vain…
Sita: … isän
Katharina:….minä maalaan isän ja äidin ja kaksi pientä lasta. 
Siellä on myös…
H: Mistä pidit  videossa?
Valeri (poika, 5 vuotta, Saksa): En oikein tiedä
Sita: …ja minä maalaan myös linnun.

Englantilaisen Hollyn kuvassa on monien muiden tapaan lintu, mutta 
lintu ei ole hanhi eikä ankka. Holly kertoi jo ennen piirtämään ryhty-
mistään haluavansa piirtää joutsenen.

H: Piirtäisitkö kuvan elokuvasta?
Holly miettii pitkään.
H: Mitä haluaisit piirtää?
Holly (tyttö, 6 vuotta, Englanti): Joutsenen.
(Aloittaa piirtämisen valkoisella, mutta vaihtaa värin harmaaseen.)
H: Piirsit joutsenen.
Holly: Kyllä.
H: Miksi pidät siitä eniten?
Holly: Minä pidän joutsenista. Olen nähnyt niitä lammikossa muu-
taman kerran.
H: Oliko niitä monta?
Holly: Vain muutama.
H: Muutama. Olivatko ne kaikki aikuisia joutsenia?
Holly: Siellä oli kaksi lasta ja muut olivat aikuisia.
H: Näetkö niitä usein?
Holly: En. Isä vie minut joskus niitä katsomaan.
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Kuvissa esiintyvien lintujen määrä osittain yllättää, sillä onhan elokuvan 
päähenkilö poika, ja tarina on kerrottu hänen näkökulmastaan. Toisaalta 
hanhi on toimissaan hyvin inhimillinen: lintu puhuu, leikkii ja muuttuu 
elokuvan kuluessa hoivattavasta aktiiviseksi toimijaksi. Hanhi myös toimii 
linnuille tyypillisestä käyttäytymisestä poikkeavasti. Erityisen merkittävä 
poikkeaminen on puhe, mutta myöskään sen käyttäytyminen ei vastaa to-
dellisuutta, vaan on pikemminkin verrattavissa koiran toimintaan. Puheen 
lisäksi tämä koiramaisuus nostaa linnun samalle tasolle elokuvan päähen-
kilön kanssa. Hanhi ei ole kohde vaan subjekti. Semioottisessa mielessä 
linnun voi tulkita edustavan kulttuuria. Se ei ole villi luontokappale, vaan 
sosiaalinen olento, joka kykenee kommunikoimaan ja ohjaamaan omaa 
toimintaansa. Ihmisiä kuvissa esiintyi suomalaisten ja englantilaisten las-
ten kuvissa lähes yhtä paljon. 

Voidaankin sanoa, että lasten piirtämien kuvien fyysiset objektit koos-
tuivat elokuvan sisältämistä aineksista. Poikien ja tyttöjen piirtämien ku-
vien fyysisten objektien määrissä ei ollut eroja. Sekä tytöt että pojat piir-
sivät kuvia, joissa oli sekä yksittäisiä että useita erillisiä objekteja. Lasten 
piirrokset noudattivat kaikilta osin elokuvan tarjoamaa ensisijaista ku-
vallista merkitystä. 

6.1.2 Sosiaalisten objektien taso

Lasten kuvien fyysiset objektit jäsentyvät suhteessa toisiinsa myös sosiaa-
lisina suhteina muodostaen erilaisia sosiaalisten objektien tasoja (taulukko 
6-3). Kuvien sosiaaliset objektit jaettiin viiteen ryhmään sen perusteella, 
millaisissa suhteissa fyysiset objektit kuvissa on esitetty: yksin, kaksin vai 
ryhmässä. Kuudennen ryhmän muodostavat kuvat, joissa ei esiinny lapsia 
tai lintuja, vaan esineitä tai luontoa, kuten kukkia ja pilviä. Muutamissa 
kuvissa on löydettävissä useampiakin erilaisia sosiaalisia objekteja. Näin 
on vaikkapa  Annastiinan (tyttö, 6 vuotta, Suomi) piirustuksessa, jossa 
kolme lasta vilkuttaa taivaalla lentävälle lintuparvelle tai Coreyn (poika, 
6 vuotta, Englanti) kuvassa, jossa poika iloisesti hypähtelee yhdeksän lin-
nun muodostaman lintuparven keskellä ja taivaalla lentää samanaikaisesti 
toinen yhdeksästä linnusta koostuva parvi.
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Annastiinan kuva sisältää kolme sosiaalista objektia. Ensimmäisen muo-
dostaa lapsiryhmän sosiaalinen taso, toisen taivaalla poislentävä lintupar-
vi ja kolmannen kuvassa ilmenevä lasten suhde lintuihin. Kuvan lapset 
viestittävät iloisilla ilmeillään ja vilkuttamalla myönteistä suhdettaan lin-
tuihin, mikä puolestaan viittaa jo kolmanteen eli objektien sisältämään 
abstraktiin tasoon.

 Suomalaisten lasten kuvien sosiaalisista objekteista yleisin oli yksin ole-
minen. Kuvissa seitsemässä kuvataan joko poika tai hanhi yksin. Seuraa-
vaksi eniten oli kuvia, joissa esiintyivät sekä poika että hanhi. Ryhmis-
sä olevia lintuja ja lapsia tai molempia on kuvattu neljästi kolmessa eri 
työssä. 

Englantilaisten lasten kuvat muodostavat kaksi selkeää saman suuruista 
ryhmää. Toisessa ryhmän sosiaalisen objektin muodostavat poika ja han-
hi ja toinen ryhmä koostuu joko yksin olevasta pojasta tai hanhesta. Yh-

Suom.
Lapset

Engl. 
lapset

Saks. 
lapset

Kaikki 
yht.

Sosiaa-
linen 
tapah-
tuma

Tytöt Pojat Yht. Tytöt Pojat Yht. Tytöt Pojat Yht.

Lintuja 
par-
vessa

2 - 2 - 2 2 1 - 1 5

Lapsia 
ryh-
mässä

1 1 2 - - - 3 - 3 5

Poika 
ja lintu

2 2 4 3 2 5 - 1 1 10

Poika/
tyttö 
yksin

1 1 2 1 2 3 3 3 6 11

Lintu 
yksin

3 2 5 1 1 2 - - - 7

Luon-
toa

- - - 1 1 2 2 2 5 7

Taulukko 6-3: Lasten piirtämien kuvien sisältämät sosiaaliset objektit jaoteltuina 
määrällisesti.                                                                                      N=36
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dessä kuvassa esiintyi kaksi lintuparvea ja kahdessa kuvassa ei ollut lain-
kaan eläimiä tai ihmisiä.

Saksalaisten lasten kuvissa esiintyi eniten sosiaalisia suhteita, joissa 
oli lapsi yksin tai linnun kanssa. Toisen ryhmän muodostivat kuvat, jois-
sa esiintyi lapsia ryhmässä. Kolmesta vertailuryhmästä saksalaiset lapset 
piirsivät muita useammin luontoa kuvaavia piirroksia. 

Vertailuryhmien sosiaalisten objektien määrässä ei ole kovinkaan mer-
kittäviä eroja. Erilaisista ryhmistä koostuneita objekteja on suomalaisil-
la lapsilla kahdeksan, englantilaisilla seitsemän ja saksalaisten lasten ku-
vissa kolme. Yksin olemisesta muodostuvia sosiaalisia objekteja esiintyy 
suomalaisten lasten kuvissa seitsemän, englantilaisten viisi ja saksalais-
ten kuusi kertaa. Pelkästään luontoa tai erilaisia esineitä esiintyy kahden 
englantilaisen lapsen kuvissa ja saksalaisten lasten kuvista neljässä. Täl-
laisia vailla sosiaalisia objekteja olevia kuvia eivät suomalaiset lapset piir-
täneet lainkaan.

Haastattelussa vertailuryhmien lapset sen sijaan kertoivat kuvien si-
sältävän monia erilaisia sosiaalisia objekteja, joita ei voi päätellä pelkäs-
tään kuvia analysoimalla. Esimerkiksi Tomin kuvassa on ankka. Ankalla 
on suhde poikaan, vaikka tätä suhdetta ei ole kuvaan piirretty, sillä ankka 
"halasi poikaa". Saskia puolestaan kuvaa piirroksessaan mielenkiintoista 
sosiaalista objektia, muistelemista ja mielikuvitusta.

H: Kerrotko, mitä piirsit?
Saskia (tyttö, 6 vuotta, Suomi) : Kun se poika miettii.
H: Mitä se miettii?
Saskia: Sitä, että se voi päästä ratsastamaan sillä linnulla.
H: Se oli sun mielestä kivaa.
Saskia: Olis.
H: Onko se mahdollista, että hanhen selässä voi ratsastaa?
Saskia: Ei.

Lapset kuvasivat kuvissaan monenlaisia sosiaalisia suhteita ja sosiaalis-
ta toimintaa. Juulia, Laura, Tomi ja Olli piirsivät kaikki hanhen ruohik-
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koon. Jokainen hanhi oli kuitenkin erilaisessa sosiaalisessa suhteessa ym-
päristöönsä.

Juulia (tyttö, 6 vuotta, Suomi): Se, kun se oli siinä petissä.
Laura (tyttö, 6 vuotta, Suomi): Kun se (ankka) tuli sieltä ruohikosta.
Tomi (poika, 6 vuotta, Suomi): Kun se sillai vaakutti.
Olli (poika, 6 vuotta, Suomi): Se oli kiva, kun se tökkäs sen pojan 
sinne veteen.

Juulian hanhi on sairas ja hoidettavana. Lauran hanhi ilmaisee itsensä ja 
tulee näkyviin ruohikosta. Tomin hanhi kommunikoi vaakuttamalla. Ollin 
hanhi sen sijaan leikkii ja on fyysisessä kosketuksessa poikaan. Se, kuinka 
tai kenen kanssa hanhi on sosiaalisessa suhteessa, on esitetty implisiitti-
sesti ja tulkittavissa kohteen poissaolon avulla.

Englantilaisten lasten kuvissa ei vastaavanlaisia ruohikon suojaamia tai 
ruohikon suojassa olevia hanhia esiintynyt lainkaan. Myös heidän kuvien-
sa sosiaalinen objektimaailma rakentui toisin. Se esitettiin pojasta ank-
kaan, aivan  samalla tavalla kuin suhde esitettiin elokuvassakin.

Rebecca (tyttö, 6 vuotta, Englanti): Koska hän (poika) oli kiltti  hanhelle.
Shauna (tyttö, 6 vuotta, Englanti): Pidin siitä, että poika hoiti sitä 
ankkaa.
Philip (poika, 6 vuotta, Englanti): Se oli mukavaa, kun ankka otti 
ruokaa pojan kädestä.
Lee (poika, 6 vuotta, Englanti): Kun poika auttoi ankkaa.

Rebeccan poika seisoi iloisesti hymyillen. Shauna piirsi pojan ja ankan ja 
yhdisti heidät toisiinsa leveällä punaisella hihnalla. Vaikka Philipistä oli-
kin kiva, että poika ruokki ankkaa, piirsi hän leijaa lennättävän pojan. Lee 
puolestaan piirsi ankan ja pojan leikkimässä hiekkalaatikolla.

Saksalaisten lasten kuvissa poika lennätti leijaa yhdessä linnun kanssa, 
prinsessa ja prinssi lähtivät kävelylle ja poika leikki pallolla. Mutta so-
siaalisia suhteita määriteltiin myös oman elämän perusteella siten, että 
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piirretyn kuvan henkilöitä nimettiin. Vastaavanlaista nimen antamista ei 
esiintynyt kahdessa muussa vertailuryhmässä.

Katharina (tyttö, 4 vuotta, Saksa): Nyt minä maalaan tänne talon.
H: Kuka tämä on?
Katharina: Se on ihminen. Tämä on Tommy.
H: Tommy?
Katharina:  Tämä tässä on minun isäni.
Sita  (tyttö, 5 vuotta, Saksa, ryhtyy myös nimeämään kuvansa hah-
moja): …ja tämä on nimeltään Julia ja nämä tässä ovat nimeltään 
kolme Aischea.

Englantilaisten ja suomalaisten vertailuryhmien vanhempien mukaan lap-
set eivät usko televisiossa esitettyjen piirrettyjen hahmojen olevan todel-
lisia. Näin varmasti asia onkin, sillä kuusivuotias lapsi tietää jo, millainen 
on todellinen kissa ja mikä puolestaan jokin, joka imitoi kissan olemus-
ta. Tai tämän tutkimuksen kohdalla: piirretyn hanhen toiminta ei vastaa 
oikean hanhen elämää kuten Saskiakin (tyttö, 6 vuotta, Suomi) totesi. 
Hanhen selässä ei voi ratsastaa muuten kuin mielikuvituksessa. Saman 
näkemyksen ilmaisi myös Marcus.

H: Millainen elokuva mielestäsi oli?
Marcus (poika, 6 vuotta, Englanti): Se ei voi olla hevonen.
H: Mikä ei voi olla hevonen?
Marcus: Hanhi ei voi olla hevonen.

Saksalaisessa vertailuryhmässä Jan-Philipin (poika, 4 vuotta) ja Valerin 
(poika, 5 vuotta) vanhemmat arvioivat poikiensa ainakin toisinaan usko-
van näkemänsä todeksi. Myös Melisin ( tyttö, 3 vuotta) vanhemmat ar-
vioivat tytön olevan aina silloin tällöin epävarma näkemänsä todenmu-
kaisuudesta. Muut vanhemmat sen sijaan arvioivat lasten erottavan tele-
vision esittämän maailman todellisesta maailmasta.
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Se, että lapsi tietää jonkin asian olevan epärealistista tai mahdotonta, ei 
kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että hän voi eläytyä ja kykenee eläyty-
mään tällaisten hahmojen toimintaan, kokemuksiin ja tunteisiin. Lasten 
eläytymistä tarkastellaan lähemmin tuonnempana.

Englantilaisen vertailuryhmän lapset tarkastelivat elokuvan tapahtumia 
toisen päähenkilön, pojan, näkökulmasta. Suomalaiset lapset sen sijaan 
valitsivat lähes poikkeuksetta hanhen kokemusten kautta avautuvan nä-
kökulman elokuvan sisältöön ja tapahtumiin. Saksalaisessa tutkimusryh-
mässä lapset eivät niinkään selkeästi tarkastelleet tapahtumia jostakin 
näkökulmasta. Saksalaisessa vertailuryhmässä osa lapsista sen sijaan ker-
toi piirustuksiensa henkilöille ja tapahtumille tarinan. Ryhmätilanteessa 
lapset määrittelivät merkityksiä sekä oman näkemyksensä mukaisesti että 
ottivat merkityksiä toisten lasten puheesta. Jan-Philip (poika, 4 vuotta, 
Saksa) oli varmaankin tottunut hauskuuttamaan ystäviään aiemminkin, 
ja niin hän halusi tehdä myös haastattelutilanteessa. 

H: Haluaisitko vielä  piirtää jotakin?
Jan Philip:  Mmm ...(miettii hieman aikaa ja ryhtyy sitten piirtä-
mään).
Jaqueline (tyttö, 5 vuotta, Saksa; katsoo pojan piirtämistä ja nauraa).
Jan Philip: Valtava peruna.
H: Peruna?
Jaqueline: (nauraa äänekkäämmin)
Jan Philip: Valtava peruna!
Jaqueline ja Nadine nauravat innokkaasti.
Jan Philip: Valtava peruna… (nauraa itsekin)
H: Jahaa. Hienoa.
Jaqueline: Peruna, joka osaa juosta.
H: Jahaa, juokseva peruna.
Jaqueline: Jan-Philip, sinun pitäisi maalata jotakin kaunista, eikä 
aina jotakin huvittavaa. Jan-Philip!
Kaikkia naurattaa.
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Englantilaisilla lapsilla oli hallitsevana tarkastelukulmanaan suhde pojasta 
ankkaan, kun suomalaisten lasten näkökulma oli puolestaan linnun. Ero 
suomalaisen ja englantilaisen vertailuryhmän välillä ilmenevässä tarkaste-
lutavassa oli selkeä ja mielenkiintoinen. Sen sijaan tätä tarkastelukulman 
eroa voi olla hankalampi selittää. Yksi mahdollisuus on etsiä vastausta 
yleisistä, kulttuurisista eroista, jotka liittyvät pienten lasten opetukseen. 
Englannissa lapset aloittavat koulun käynnin jo varhain, keskimäärin 
neljän vuoden ikäisenä. Koulutunnit ovat hyvin koulumaisia, ja tunneil-
la opetetaan niin lukemista, matematiikkaa kuin monia muita Suomes-
sa vasta peruskoulussa ensimmäisellä luokalla alkavia kouluaineita. Suo-
malainen ja saksalainen päiväkoti ovat toiminnan sisällöltään lähempä-
nä toisiaan, sillä molemmissa päiväkodin opetusohjelmassa korostetaan 
enemmänkin leikin avulla oppimista. Suomalaisen päiväkodin yksi kes-
keinen viitekehys, jota opetuksessa käytetään, on luonto ja siihen kuulu-
vat eläimet. Lasten valitsema näkökulma voidaankin nähdä siten opittu-
na tarkastelutapana, jolloin englantilainen lapsi on oppinut tai opetettu 
hahmottamaan tapahtumia ihmisen toiminnan kannalta ja suomalainen 
lapsi puolestaan luonnon kautta.

Toinen vastaavanlainen ero suomalaisten ja englantilaisten vertailuryh-
mien välillä on havaittavissa siinä, miten lapset siirsivät tunteita elokuvan 
hahmoihin. Siinä missä englantilaiset lapset kertoivat henkilön kokemis-
ta tunteista, jäivät suomalaislasten tunnekuvailut selvästi epämääräisem-
miksi. Osittain tunteiden kohdentaminen johonkin elokuvahahmoon voi 
selittyä aiemmin tapahtuneella perusnäkökulman valinnalla, joka primää-
risti ohjaa ja määrittää katsomisprosessia ja asioita, joihin lapset kiinnit-
tävät huomiota. Ne englantilaislapset, jotka kuvasivat elokuvan hahmo-
jen tunnesuhteita, loivat ne elokuvan poikaan. Näin kuvasivat pojan tun-
teita englantilaiset Shauna (tyttö, 6 vuotta, Englanti) ja Philip (poika, 6 
vuotta, Englanti).

H: Millainen elokuva oli?
Shauna: Kiva.
H: Mikä oli mielestäsi kivaa?
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Shauna: Pidin siitä, kun poika hoiti sitä ankkaa.
H: Piirtäisitkö kuvan elokuvasta?
Shauna alkaa piirtää.
H: Kertoisitko kuvasta?
Shauna: Siinä on poika ja ankka ja hihna.
H: Mitä poika miettii?
Shauna: Se haluaisi halata ankkaa.
H: Entä mitä ankka miettii?
Shauna: En tiedä.
H: Kuka tämä on?
Philip: Se on poika.
H: Mitä hän tekee?
Philip: Hän seisoo ja katsoo leijoja.
H: Mitä nämä ovat?
Philip: Tämä on leija.. nuo ovat pilviä.
H: Miltä pojasta tuntuu?
Philip: Pahalta. Hän on yksinäinen ja hänestä tuntuu pahalta.
H: Miksi?
Philip: Koska lintu jätti hänet.

Suomalaisten lasten tunnekuvaukset eivät kovinkaan paljon ilmaisseet 
pojan tai ankan kokemia tunteita. Silloinkin, kun elokuvan herättämät 
tunteet ilmaistiin, esitettiin ne yleisemmin niin, että ne jäivät selkeästi 
kohdentumatta elokuvan hahmoihin tai puhujan itsensä kokemiin tun-
teisiin toisin kuin englantilaisessa vertailuryhmässä. Näin tunteita kuva-
sivat Iida, Olli ja Emma.

H: Minkä oli elokuvassa kivaa?
Iida (tyttö, 6 vuotta, Suomi): Ehkä se, kun lopussa poika tapasi hanhen 
uudestaan.
H: Miksi se oli  kivaa?
Iida: En tiedä.
Olli (poika, 6 vuotta, Suomi): Tämä on nyt valmis…tässä on se ihme hanhi.
H: Se oli sun mielestäsi kiva?
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Olli: Se oli kivaa, kun se tökkäs sen pojan sinne veteen.
H: Miltä elokuva vaikutti?
Emma (tyttö, 6 vuotta, Suomi): Iloiselta.
H: Mikä siinä oli iloista?
Emma: Kun se poika näki  hanhen.

Englantilaisista lapsista Holly (tyttö, 6 vuotta) kuvasi omia tuntemuksi-
aan elokuvan katsomisen jälkeen muista vertailuryhmien lapsista poike-
ten. Kysymykseen siitä, mitä hän ajatteli elokuvasta, Holly vastasi yhdellä 
sanalla: ”Pathetic”. Haastattelijan kysyessä, miksi elokuva oli surullinen, 
vastasi Holly: "For the boy". Holly siis tunnisti ja antoi merkityksen elo-
kuvan hahmon tuntemalle surulle erosta ja menetyksestä. 

Suomalaisista lapsista koostuneessa ryhmässä ilmeni mielenkiintoinen ero 
tyttöjen ja poikien tavassa tulkita sosiaalisia objekteja. Tytöt kuvailivat nii-
tä lähes pelkästään sosiaalisessa suhteessa olemisen tai tekemisen avulla, 
kuten "se oli kivannäköinen", "kun poika näki hanhen", "monta ankkaa 
lentää etelään", "kun se ankka tuli ruohikosta", "kun se lopussa tapas sen 
hanhen", "sitä kun se lennätti leijaa", ja "kun se poika miettii" (ts. muis-
telee). Sen sijaan poikien enemmistö kuvaili kuviinsa liittyvän sosiaalisen 
toiminnan kommunikaation, puheen ilmauksina. Puhe ja erilaiset äänet 
muodostivat heille merkityksellisen yhteisen ymmärryksen tekijän.

Tomin (poika, 6 vuotta, Suomi) kuvassa on ankka, jonka puhetta hän ku-
vaili hyvinkin luontoon liittyvällä kuvailevalla verbillä, vaikka hänellä it-
sellään ei vielä ollutkaan kokemusta ankoista.

Tomi piirtää kuvan hanhesta keskittyneesti. 
Tomi: Noin. Silmä siltä vielä puuttuu. (Piirtää silmän.) Ankan silmä.
H: Piirsit ankan. Mikä siinä oli kivaa.
Tomi: Se oli kiva, kun se sillai vaakutti.
H: Oletko nähnyt ankkoja.
Tomi: En.
Juusoa (poika, 6 vuotta, Suomi) sen sijaan viehättää pojan puhe.
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Juuso: Se on poika.
H: Se oli sun mielestä kiva?
Juuso: Joo, kun se puhu sillai hauskasti. En mä osaa selittää.
H: Se puhui  hauskasti.
Juuso: Joo, mutta mä en osaa piirtää sellaisia ankkoja.

Saksalainen Jan-Philip (poika, 4 vuotta) piirsi kuvaansa lauluja siten, 
että merkit on tulkittavissa nuoteiksi, alennusmerkeiksi ja tahtiviivoiksi. 
Poika käy kerran viikossa musiikkikoulussa, joka kestää puolitoista tun-
tia kerralla. 

Jan Philip: Kirjavia lauluja.
Jaqueline (tyttö, 5 vuotta, Saksa): Kirjavia lauluja? Ota sitten vielä tääl-
tä mustaa… tai keltaista tai lilaa.
H: ( Jan-Philipille) Mitä nämä ovat?
Jaqueline: Lauluja? Lauluja…
Jan Philip: Nämä ovat lauluja
H: Mitä sinä olet piirtänyt?
Jan Philip: Yksi…kaksi…kolme...kolme laulua... ne kuuluvat siihen.
(Lapset piirtävät ja keskustelevat välillä muuta.)
Jan Philip: ….yksi, kaksi, kolme, neljä…neljä laulua.
H: ( Jan-Philipille) Neljä laulua?
Jan Philip: Ei… nämä ovat lauluja. Se siellä kuulee lauluja sen kans-
sa siellä.

Tytöistä ainoastaan Laura (tyttö, 6 vuotta, Suomi) mainitsee elokuvan 
äänimaiseman.

H: Minkälainen elokuva oli?
Laura: Hieno.
H: Mikä siinä oli hienoa?
Laura: Se, kun se ankka rupesi kaakattamaan sille pojalle. Se.
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Suomalaisen vertailuryhmän muut tytöt, Lauraa siis lukuun ottamatta, ja 
englantilainen tutkimusryhmä kokonaisuudessaan eivät maininneet elo-
kuvan äänimaailman osuutta niin selvästi kuin Tomi ja Juuso (poikia, 6 
vuotta, Suomi) merkityksenantoprosessissa. Tästä huolimatta he olivat 
katselun aikana tietoisia elokuvan äänimaailmasta ja se suuntasi heidän 
huomiotaan katseluprosessissa. Lasten keskittymistä katseluun kuvaa 
myös se, että missään vertailuryhmässä he eivät häiriintyneet katselu-
huoneen ulkopuolelta tulleisiin ääniin tai muihin keskeytyksiin.

Suomalaisten lasten katseluhuone sijaitsi käytävän varrella ja  huoneessa 
oli ikkunoita käytävälle, jossa silloin tällöin liikkui sekä aikuisia että lapsia. 
Lapset olivat selvästi tietoisia huoneen ulkopuolelta kuuluvista äänistä ja 
niihin liittyvistä tapahtumista. He saattoivat hieman kääntää päätään nii-
den suuntaan tai vilkaista pikaisesti käytävälle avautuvan ikkunan suun-
taan. He eivät kuitenkaan niiden vuoksi keskeyttäneet katseluaan.

Katseluaan eivät keskeyttäneet myöskään englantilaiset lapset. Koulun 
kellon soiminen välitunnin alkamisen tai päättymisen merkiksi, opetta-
jan pikainen vierailu luokkahuoneen ovella tai käytävällä liikkuneitten 
oppilaiden hälinä ei häirinnyt heidän keskittymistään katseluun. Pikai-
nen vilkaisu ovelle riitti kertomaan, kuka ovella oli, ja lapsen katsominen 
saattoi jatkua välittömästi. 

Myös saksalaiset lapset katsoivat elokuvaa keskittyneesti. Huoneen ulko-
puolelta kuuluneet äänet eivät lapsia häirinneet kuten ei myöskään huo-
neessa vieraillut opettaja, joka kävi pikaisesti tarkistamassa yhden lapsen 
paikallaolon. Ryhmistä kaksi katsoi elokuvan keskittyneesti ilman tapah-
tumien kommentointia ääneen. Kahdessa ryhmässä sen sijaan elokuvan 
tapahtumista keskusteltiin ja lapset vaihtoivat keskenään mielipiteitä.

Trillian (tyttö, 4 vuotta, Saksa): Mikä tuo sitten on?
Johannes (poika, 4 vuotta, Saksa): Se on tietysti ehkä lohikäärme.
Trillian: Kyllä! Vai onko siellä kaksi lohikäärmettä!  Kyllä! Oho! Todella 
paljon lohikäärmeitä! (Elokuvassa lennätetään leijoja.)
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Johannes: (nauraa).
Trillian: Todella paljon lohikäärmeitä!
Rebecca (tyttö, 4 vuotta, Saksa): Avaruus.
Johannes: Avaruudessa on vaarallista.
Trillian: Niin on.
Johannes: Pitää paikkansa. Se ei ole oikeastaan vaarallinen…minulla ei 
ole sellaisia täysin vaarallisia avaruuskuvia…
Rebecca: Minä olen jo…isäni suuren lohikäärmeen lennättänyt pois.
H: Niin.
Rebecca:  Noin… pensaikossa…maassa…se haluaisi olla rauhassa.
Johannes: Hei tuo, tuo oli tosiaan uskomaton salama.
Trillian: Hauskaa!
Johannes: Huu…ja taas uudestaan ... se kastuu todella märäksi. 
[katselua]
Rebecca: Ehkäpä mies auttaa eläintä?
[katselua]
Johannes: Ehkäpä ne tekevät ... tuo ei ole kuitenkaan niin huonosti…ei 
ainakaan niin ikävästi.
[katselua]
Rebecca: Se haluaisi vielä…
Johannes: Se haluaisi jälleen lentää.

Eetun (poika, 6 vuotta, Suomi) katsoessa elokuvaa ennen piirtämistä 
oli selvästi havaittavissa, että äänet ohjasivat hänen seuraamistaan. Ee-
tun katsellessa elokuvaa kulkee viereisellä käytävällä ihmisiä. Eetu kään-
tää hieman päätään huoneen ulkopuolelta kuuluvia ääniä kohti, mutta 
hän seuraa kuitenkin koko ajan elokuvan kulkua. Elokuvassa olevat ää-
net vaikuttavat selvästi hänen tarkkaavaisuuteensa. Hän nojautuu äänten 
voimakkuuden mukaan aavistuksen verran kohti televisiota tai kääntää 
hieman päätään niin, että kuulee paremmin. Elokuvan kolmannessa koh-
tauksessa Eetua naurattaa. Monesti hän hymyilee. Viidennessä kohtauk-
sessa Eetu on selvästi pitkästynyt: hän vilkuilee ulos huoneen ikkunasta 
ja katsoo välillä pöydän pintaa. Elokuvan viimeisessä kohtauksessa kuu-
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luu taustalta vihellys. Eetu asettaa huulensa vihellysasentoon ja koettaa 
itsekin viheltää.

H: Piirtäisitkö kuvan elokuvasta?
H: Mikä se on?
Eetu: Poika ja hanhi.
H: Mitä ne tekee?
Eetu: Ne juttelee.
H: Mitä ne juttelee?
Eetu: Ettei se sais lentää.
H: Miksi se ei saisi lentää?
Eetu: Poika haluu, että se jäis.
H: Minkä takia se haluaa sen jäävän?
Eetu: Niin, se haluaa sen kaverin.
H: Että se olisi pojan kaveri.
Eetu: Se ois niin kiva.
H: Jääkö se?
Eetu: Ei. 

Oskari (poika, 6 vuotta, Suomi) sen sijaan haluaa tietoa elokuvan ääni-
maailmasta etukäteen. Tiedon avulla hän  määrittelee elokuvalle sopivan 
lajityypin.

Oskari: Toi telkkari on Philips. Onko tää suomeks?
H: Tässä ei ole puhetta.
Oskari: Onko tää mykkä?
H: Tässä on musiikkia.
Oskari: Mutta onko tää mykkä?
H: Tässä on ääniä, mutta ei puhetta.
Oskari: Niin, mutta ei puhuta. Onks tää piirretty?
H: Joo-o.

Miksi sitten vertailuryhmien pojista merkittävästi useampi tyttöihin ver-
rattuna ilmaisi kiinnittäneensä huomiota elokuvan ääniin ja äänimaail-
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maan? ”Poika ja lumihanhi” -elokuvan äänimaailman rakenteen tehtävä 
on tukea tarinan tapahtumia ja luoda elokuvaan tunneilmapiiriä. Osa 
dramaattisista ääniefekteistä on selvästi tarkoitettu herättämään katsojan 
huomiota ja pitämään siten hänen mielenkiintoaan yllä. Osa äänimaail-
masta on liitettävissä suoraan puheeseen äänien imitoidessa puhetta, ja 
osa äänistä johdattaa katselijat todellisuuteen autenttisuutensa takia.  Ku-
ten Eetukin aiemmin aivan oikein liitti pojan ja hanhen käymään viit-
teelliseen keskusteluun oikeat vuorosanat. Elokuvan äänimaailman voi 
siis luonnehtia olevan paikoittain hyvinkin realistinen. 

Ääniefektien ja television tarinan ymmärtämisen suhdetta koskeneen 
tutkimuksen mukaan pienet, päiväkoti-ikäiset pojat hyötyivät eniten ää-
niefektien synnyttämistä vihjeistä, jotka auttoivat ymmärtämään tarinan 
sisältöä. (Calvert & Gersh 1987, 371–374.) Päättelyä vaativan ymmär-
tämisen korrelointia ääniefekteihin selvittäneessä tutkimuksessa havait-
tiin, että juuri pienet pojat hyötyvät ääniefekteistä enemmän kuin tytöt. 
Pienet pojat ovat myös tarkkaavaisempia kuin tytöt sen jälkeen, kun he 
kuulevat ääniefektin. Koska ääniefektit ovat usein suhteessa sisältöön, he 
ovat oppineet nuorella iällä, että sisältö ääniefektin jälkeen on tarkoitet-
tu heille. (Ibid.) 

Silloin kun ohjelmassa oli ääniefektejä, pojat ja tytöt ymmärsivät kes-
keisen sisällön yhtä hyvin, mutta jos taas ääniefektit puuttuivat, tytöt ym-
märsivät keskeisen sisällön paremmin kuin pojat. Sukupuolten ero kes-
keisen sisällön muistamisessa on tulkittavissa siten, että tytöillä ohjelman 
kaikkien tasojen huomiointi oli korkeampi kuin pojilla. Ääniefektit siis 
korostavat keskeistä sisältöä niille lapsille, jotka sitä ymmärtämisen tu-
kemiseksi tarvitsevat. (Calvert & Gersh 1987, 371–374.)

Sisällön ymmärtäminen lisääntyi lineaarisesti kaikilla tasoilla, mutta 
ennen kaikkea ääniefektit vaikuttivat oleellisesti siihen määrään, jonka 
pienet lapset muistivat oleellisesta sisällöstä suhteessa epäoleelliseen. Ää-
niefektit siis lisäsivät oleellisen sisällön ymmärtämistä epäoleellisen kus-
tannuksella. Viisivuotiaat lapset, jotka kuulivat ääniefektejä, ymmärsivät 
paremmin vaikeaa sisältöä unesta, jota ei tavallisesti ymmärretä ennen 10 
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ikävuotta (Calvert & Gersh 1987, 371–374). Tulosten mukaan ääniefektit 
lisäävät televisio-ohjelman merkittävää sisällön ymmärtämistä.

Se, että englantilaisen vertailuryhmän lapset eivät maininneet ääniä sa-
malla tavalla kuin suomalaiset lapset, ei kuitenkaan välttämättä merkitse, 
etteivätkö erilaiset äänitehosteet ohjaa heidän katseluaan. Tämä koskee 
myös tyttöjä. Esimerkiksi Shauna (tyttö, 6 vuotta, Englanti) kiinnostui 
elokuvasta vasta kuultuaan sen puhetta imitoineita ääniä.

Shauna saapui katseluluokkaan hieman arkana. Hän istuutui pyydettä-
essä tuolille, mutta kääntyi lähes heti poispäin katselemaan luokan seinil-
le asettuja kuvia. Samalla hän kuitenkin oli  tarkkaavainen ja selvästikin 
kuunteli, kun hänelle kerrottiin elokuvan nimi ja tilanteen muut tapah-
tumat, piirtäminen ja haastattelu. Elokuvan alkaessa Shauna oli edelleen 
kääntyneenä selkä televisioruutuun päin. Elokuva oli edennyt jonkin ai-
kaa, ja tapahtumien taustalla oli musiikkia. Mutta vasta sen jälkeen kun 
äänimaisema muuttui pojan ja ankan "puheeksi", Shaunan ujous katosi ja 
hän kääntyi eteenpäin kohti ruutua ja ryhtyi seuraamaan elokuvaa.

Yhteenverona voidaan todeta, että vertailuryhmien kuvien sosiaalis-
ten objektien taso koostui valtaosin hyvin samankaltaisista elementeistä. 
Myöskään kuvissa esiintyvissä sosiaalisten objektien määrissä ei esiin-
tynyt merkittäviä eroja. Haastattelu sen sijaan ilmaisi muutamia mie-
lenkiintoisia eroja ryhmien välillä. Englantilaiset lapset nostivat selvästi 
esiin pojan suhteen hanheen, kun suomalaiset tarkastelivat useimmiten 
elokuvaa linnun näkökulmasta. Samantapainen näkökulmien erilaisuus 
oli havaittavissa sosiaalisiin objekteihin liittyneissä tunteitten ilmaisuis-
sa. Kun englantilaiset lapset kuvasivat elokuvan pojan tunteita, ilmaisi-
vat suomalaiset lapset tunteita selvästi vertailuryhmää vähemmän ja ne 
ilmaistiin muutenkin yleisluonteisimpina luonnehdintoina. Saksalaiset 
lapset kuvaa piirtäessään lisäsivät siihen tarinallisia elementtejä, joihin 
he poimivat osasia toisten lasten piirtämisen aikana kertomista asioista. 
Lapset ilmaisivat sekä elokuvan katsomistilanteessa, mutta etenkin sen 
jälkeisessä haastattelu- ja piirtämistilanteessa myös ryhmän eri jäsenten 
keskinäisiä suhteita ja rooleja. 

Elokuvan auditiivinen maailma osoittautui lapsille tärkeäksi välineek-
si hahmottaa elokuvan eri tason tapahtumia. Äänet auttoivat lapsia ym-
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märtämään paremmin myös elokuvan tarinan juonta ja kohtausten liit-
tymistä toisiinsa. Vaikka pojat ilmaisivatkin äänten roolin selkeämmin, 
on syytä olettaa, että äänimaailma auttaa myös tyttöjä tarinan eri tasojen 
ymmärtämisessä ja kohtausten liittämisessä toisiinsa tarinalliseksi koko-
naisuudeksi. 

Seuraavaksi tarkastellaan merkityksen rakentumisen abstrakteja objek-
teja lasten kuvissa ja heidän esittämissään tulkinnoissa. Valtaosa poikien 
kuvien teemoista liittyy aiemmin metodiluvussa esittetyn episodijaon vii-
meiseen jaksoon. Tällainen viimeisen kohtauksen erityinen korostuminen 
voi liittyä edellä esitettyihin muistamiseen ja tunnistamiseen liittyviin te-
kijöihin, mutta osatekijä voi olla lapsille tarkoitettujen tarinoiden viimei-
sen kohtauksen tehtävä kertomuksen teeman kokoavana elementtinä.

6.1.3 Abstraktien objektien taso

Blumer (1986, 11) korostaa ihmisen objektien merkityksen tunnistami-
sen tärkeyttä, koska näin voidaan paremmin ymmärtää ihmisen toimintaa. 
Vaikka yksilöt ja ryhmät elävät samassa tilallisuudessa, he elävät saman-
aikaisesti hyvinkin erilaisissa todellisuuksissa. Symbolisen interaktionis-
min pohjalta tarkasteltuna abstraktien objektien taso kattaa hyvin laajasti 
ihmisen usein korkeammaksi henkiseksi elämäksi tulkittuja toimintoja. 
Moraalisäännöt, filosofiset doktriinit, ideat, kuten oikeus ja tasa-arvo, tai 
vaikkapa myötätunto kuuluvat tähän objektien kolmanteen tasoon.

Abstraktien objektien tasoa lähestytään kahta kautta. Ensinnäkin tar-
kastellaan lasten kuvien sisältämiä teemoja ja selvitän, löytyykö niistä yh-
teneväisyyksiä tai eroavaisuuksia elokuvassa esitettyihin teemoihin. Joissa-
kin kuvissa niitä saattoi esiintyä useampia ja olen huomioinut ne kaikki.  
Merkittävää on huomata lasten ensimmäisten kommenttien elokuvan si-
sällöstä olevan hyvin usein erilaisia kuin heidän myöhemmin piirtämis-
sään kuvissa olleet sisällöt. Mahdollisuuksien mukaan on huomioitu myös 
nämä merkitykset. Nämä viittaukset ovat taulukossa kursivoituna. Esi-
merkkinä vaikkapa Emman (tyttö, 6 vuotta, Suomi) kommentit.

Emma vastaa kysymykseen siitä, millainen elokuva oli: "Iloinen". (H: 
Miksi se oli iloinen?) "Kun se poika näki hanhen." Tämä ensimmäinen 
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tulkinta viittaa episodiin 6.  Emma kuitenkin piirtää kuvaansa "ankan 
laatikkoon" ja "ankkoja lentämään etelään" eli kuva käsittelee episodien 
2 ja 6 teemoja.

6.1.3.1 Suomalaisen vertailuryhmän kuvien teemat

Taulukon seitsemänteen sarakkeeseen, "Ei suoraa viittausta", on liitetty 
ne kuvien sisällöt ja haastattelujen sisältämät elokuvan teemoihin liitty-
vät lasten kommentit, joita ei ole voinut liittää suoraan mihinkään edellä 
mainittujen teemojen piiriin. 

Seuraavaksi eritellään lähemmin sitä, miten suomalaiset lapset ilmaisivat 
näitä teema-aluetta.

1. Rohkeus tai oikeus
Kaksi lasta piirsi ankan ruohikkoon. Elokuvassa ankka on loukkaantu-
neena piiloutunut suojellakseen itseään. Laura (tyttö, 6 vuotta, Suomi) 
liittää kuvaan sanallisen lisämerkityksen "tulee ulos ruohikosta". Lin-
tu osoittaa rohkeutta ilmaistessaan itsensä ja hakiessaan apua. Tonin 
(poika, 6 vuotta, Suomi) hanhi on ruohikossa, mutta rohkeasti näky-
vissä ja esillä. 

2. Luottamus tai huolehtiminen
Emman (tyttö, 6 vuotta, Suomi) kuvassa lintu makaa laatikossa pei-
teltynä. Sillä on edessään ruokapussi. Lintu on luottavainen: se ei pyri 
pois. Sille tuotu ruoka osoittaa, että siitä huolehditaan. Juulian (tyttö, 
6 vuotta, Suomi) piirtämä ankka makaa pitkin pituuttaan laatikossa. 
Silläkään ei ole tarvetta päästä pois.

3. Ystävyys
Toni (poika, 6 vuotta, Suomi) kertoo, että elokuvassa kivointa oli koh-
taus, jossa hanhi työntää pojan veteen. Koko kohtauksessa kuvataan 
hanhen ja pojan kesäisiä yhteisiä hetkiä rannalla, soudellen, onkien ja 
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uiden. Tämä kohtaus viehätti lapsia. Heitä hymyilytti, ja nimenomaan 
Tonin mainitsema tilanne oli myös heistä hauska.

4. Ero
Ei viittauksia.

5. Fantasia
Saskian (tyttö, 6 vuotta, Suomi) mielestä elokuvassa kaikki oli kivaa. 
Kuvan hän piirtää pojasta seisomassa ikkunassa ja muistelemassa lin-
tuystäväänsä. Pojasta lähtee haavekupla ja siinä tämä lentää hanhen 
selässä. Kuva on kuin kaleidoskooppi: Saskia on piirtänyt muistinva-
raisen kuvan fiktiivisestä animaatioelokuvasta, ja kuvassa oleva mieli-
kuvituspoika elää fantasiassa.

6. Yhteisyys 
Selvästi eniten lasten kuvia sekä tulkintoja asettuu viimeisen teeman 
piirin. Kuvien yhteisyys rakentuu useista erilaisista sosiaalisista objek-
tien tilanteista. Ankat ja lapset muodostavat ryhmiä tai yhteisöjä, jossa 
ne lennättävät leijoja tai vilkuttavat: tekevät asioita yhdessä ja luovat 
siten yhteisyyttä. Jo aiemmin esillä ollut puhe ja keskustelu eri muo-
doissaan luovat fyysisten objektien välille yhteisyyttä. 

7. Ei suoraa viittausta
Ei kuvia tai kommentteja.

6.1.3.2 Englantilaisen vertailuryhmän kuvien teemat

Englantilaisten lasten kuvissa ja keskusteluissa teemat painottuivat eri tavoin. 
Kommenttien ja kuvien mukaan luottamuksen, huolehtimisen ja ystävyyden 
teemat olivat yleisimmät viittauksen kohteet. Samoin yleiset viittaukset taval-
laan koko elokuvaan, ei yksittäiseen teemaan, muodostavat suuren ryhmän.
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1. Rohkeus tai oikeus
Ei viittauksia.

2. Luottamus tai huolehtiminen
Luottamuksen tai huolehtimisen teeman piiriin kuuluu eniten lasten 
kommentteja, ja he pitivät erityisen tärkeänä loukkaantuneesta lin-
nusta huolehtimista.

3.Ystävyys
Ystävyyden teema muodostaa toiseksi suurimman suoran viittauksen 
ryhmän. Lapset korostivat leikkiä ja iloa.  Se, että "ne leikkivät yhdes-
sä" ja "ne olivat iloisia yhdessä" olivat tärkeitä asioita lapsille.

Tytöt Pojat

1. episodi:
rohkeus
oikeus

1. Lintu tulee esiin ruo-
hikosta

1. Hanhi ruohikossa

2. episodi:
luottamus
huolehtiminen

2. Lintu petissä
3. Ankka laatikossa

3. episodi:
ystävyys

2. Hanhi työntää pojan 
veteen

4. episodi:
ero

5. episodi:
fantasia

4. Poika muistelee ja 
haaveilee

6. episodi:
yhteisyys

5. Ankat lentävät etelään
6. Poika lennättää leijaa 
     hanhen kanssa
7. Lapset vilkuttavat
8. Poika tapaa hanhen 
uudestaan
9. Ankka halasi lopussa
10. Poika näki hanhen

3. Poika ja hanhi jutte-
levat
4. Poika ja hanhi lennät-
tävät leijaa 
kaveruksina
5. Lapset lennättävät
 ” nauravia”  leijoja
6. Poika ja hanhi keskus-
televat
7. Ankka vaakkuu

7. Ei suoraa viittausta - -

Taulukko 6-4: Suomalaisten lasten kuvissa ja keskusteluissa esiintyneet teemat.  
                                                                                                        N=12
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4. Ero 
Eroon viittaa yksi lapsi kertoessaan, että "poika lennättää leijaa ja hä-
nestä tuntuu pahalta".

5. Fantasia
Jakson epärealistisuus ei ollut Marcuksen (poika, 6 vuotta, Englanti) 
mieleen. Hänen arviointinsa elokuvan jälkeen oli, että "hanhi ei voi 
olla hevonen" toisin sanoen hevosella ei voi ratsastaa.

6. Yhteisyys
Piirustuksista Coreyn (poika, 6 vuotta, Englanti) piirustus kuului sel-
västi yhteisyyden teeman piiriin. Kuvassa parvi lintuja lentää taivaalla 
kohti vasenta reunaa ja toinen parvi tepastelee pojan ympärillä.

7. Ei suoraa viittausta
Viisi piirustusta ja lasten kommenttia ovat niin yleisiä, että niitä on 
vaikea sijoittaa minkään kohtauksen teemaan. Molli (tyttö, 6 vuotta, 
Englanti) esimerkiksi kertoi piirtäneensä kuvaansa kukkia ja pilviä, 
koska "niitä oli siinä elokuvassa". Hollyn (tyttö, 6 vuotta, Englanti) 
piirtämä joutsen viittaa selvästi tytön persoonalliseen, aiempaan ko-
kemukseen.

6.1.3.3 Saksalaisen vertailuryhmän kuvien teemat

Saksalaisten tyttöjen piirustuksissa ja haastatteluissa ilmeni viittauksia 
kaikkiin elokuvan teemoihin. Pojat sen sijaan viittasivat elokuvan loppu-
puolella esitettyihin teemoihin.

Seuraavaksi eritellään lähemmin sitä, miten saksalaiset lapset ilmaisivat 
elokuvan teema-aluetta.
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1. Rohkeus tai oikeus
Trillian (tyttö, 4 vuotta, Saksa) viittaa kuvallaan elokuvan alkupuolen 
kohtaukseen, jossa "sataa kovasti ja niityllä kasvaa ruohoa".

2. Luottamus tai huolehtiminen
Sitan (tyttö, 5 vuotta, Saksa) kuvassa on sekä poika että tyttö ja maassa 
makaa kolme loukkaantunutta lintua. Tytön mukaan "ne huolehtivat 
linnuista". Kuvassa yksi lintu lentää taivaalla.

3. Ystävyys
Nadinen (tyttö, 5 vuotta, Saksa) kuvassa on talo ja taivaalla kaksi pois 
lentävää lintua.

Tytöt Pojat

1. episodi:
rohkeus, oikeus

- -

2. episodi:
luottamus
huolehtiminen

1. Poika hoiti sitä ankkaa
2. Loukkaantunut hanhi 
laatikossa
3. Koska poika auttoi hanhea
4. Koska poika oli kiltti 
hanhelle

1. Poika piti huolta linnusta
2. Loukkaantunut lintu
3.Ankka sai ruokaa 
    pojan kädestä
4. Kun poika auttoi hanhea
5. Kun poika auttoi ankkaa

3. episodi:
ystävyys 

5. Poika, lintu ja tytön hanhi
6. Ne leikkivät yhdessä
7. Poika ja ankka ja heitä 
yhdistävä hihna
8. Poika halusi halata ankkaa

6. Kun leikkivät rannalla
7. Poika ja hanhi iloisina
8. Ne ovat iloisia yhdessä

4. episodi:
ero

- 9. Poika lennättää leijaa ja 
hänestä tuntuu pahalta

5. episodi:
fantasia

- 10. Hanhi ei ole hevonen

6. episodi:
yhteisyys

- 11. Poika lintuparven kes-
kellä

7. Ei suoraa viittausta 9. Leija, kukkia, maata, 
pilviä
10. Koska niitä (puita, pilviä, 
kukkia) oli elokuvassa
11. Haluaisin piirtää pojan
12. Surullinen
13. Joutsen

12. Leija

Taulukko 6-5: Englantilaisten lasten kuvissa ja keskusteluissa esiintyneet tee-
mat.                                                                                                  N=12
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4. Fantasia
Kolme lasta liitti piirtämiinsä kuviin sateenkaaren, joka on vahvasti esillä elo-
kuvan fantasiajaksossa. Rebeccan kuvassa on sateenkaaren lisäksi pilviä, jotka 
hän on piirtänyt kukkasiksi. 

5. Yhteisyys 
Yhteisyyden teema esiintyy esimerkiksi kuvassa, jossa "lapset heiluttavat lin-
nuille, kun ne lentävät" ja Dustin (poika, 5 vuotta, Saksa) kertoi, että "poi-
ka ja hanhi lennättävät leijaa" ja kuvassa hanhen toinen siipi koskettaa po-
jan jalkaa.

7. Ei suoraa viittausta
Neljässä kuvassa ei ollut viittauksia elokuvan tapahtumiin. Pyydettäessä kerto-
maan piirroksesta lapset vain nimesivät siinä olevat objektit. Achimin (poika, 
4 vuotta, Saksa) tilanne poikkesi muista lapsista hänen vielä varsin tuoreen 
maahanmuuttajataustansa vuoksi. Pojalla ei ollut vielä tutkimusta tehtäessä 
käytettävissään saksalaisia sanoja kuvaamaan asioita. Kun Achimilta kysyttiin 
hänen piirroksensa sisällöstä, vastasi poika kysymyksiin joko ettei tiedä tai ettei 
tiedä mitään. Achim kuitenkin yritti kovasti kommunikoida.

Tytöt Pojat

1. episodi:
rohkeus, oikeus

1. Sadepilviä ja pelastaminen -

2. episodi:
luottamus
huolehtiminen

2. Mies auttaa lintua
3. Poika ja tyttö huolehtivat
loukkaantuneista linnuista

-

3. episodi:
ystävyys 

4. Kaksi lintua yhdessä -

4. episodi:
ero

5. Talo ja linnut lentävät pois -

5. episodi:
fantasia

6. Talo ja ikkuna ja kukkasia
7. Sateenkaari ja pilviä, jotka 
ovat kuin kukkasia

1. Poika, valtava pallo, ikku-
na ja sateenkaari

6. episodi:
yhteisyys

8. Menevät kävelylle ja hei-
luttavat linnuille.

2. Poika ja hanhi lennättävät 
leijaa.

7. Ei suoraa viittausta 9. Puu ja niittyä
10. Tyttö niityllä

3. Perunoita ja kirjavia 
lauluja.
4. ”En tiedä.”

Taulukko 6-6: Saksalaisten  lasten kuvissa ja keskusteluissa esiintyneet teemat. 
.                                                                                                        N=12
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6.1.3.4 Yhteenveto

Seuraava taulukko ilmaisee vertailuryhmien eri teemoihin liittyvien viit-
tausten määrän. Taulukko havainnollistaa myös vertailuryhmien välillä 
olevat erot. Taulukosta on luettavissa myös vertailuryhmien sisällä olevia 
eroja sukupuolten välillä. 

Taulukko osoittaa, että englantilaiset lapset viittasivat useimmiten eloku-
van kahteen abstraktiin tasoon: luottamukseen ja huolehtimiseen. Myös 
ystävyyden teema osoittautui heille tärkeäksi merkitykseksi. Tytöt ilmai-
sivat useammin sekä puheessaan että piirustuksissaan aiheita, jotka ei-
vät viitanneet suorasti mihinkään teemaan vaan liittyivät yleisesti koko 
elokuvaan.

Suomalaiset tytöt ilmaisivat kuvissaan selvästi useampia erilaisia teemoja 
kuin pojat. Kaksi heistä oli myös piirtänyt kuvaansa kaksi teemaa. Myös 
heidän ensimmäinen tulkintansa poikkesi kolmessa tapauksessa kuudes-
ta heidän kuviensa sisällöistä. Pojillakin yhteisyys on selvästi useimmin 
esiintyvä teema. Poikien yhteisyyden rakentaa, kuten jo aiemmin todet-

Taulukko 6-7: Vertailuryhmien ja sukupuolten väliset erot viittausten määrässä.
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tiin, usein puheen ja äänien avulla tapahtuva kommunikointi jopa niin, 
että leijatkin nauravat. 

Saksalaisilla lapsilla oli abstraktin tason viittauksia vertailuryhmiä vä-
hemmän. Saksalaisilla pojilla viittauksia oli kahta muuta ryhmää selväs-
ti vähemmän. Saksalaisten poikien viittausten vähäisyys voidaan selittää 
ainakin kahden tekijän avulla. Ensinnäkin poikia oli saksalaisessa ryh-
mässä kaksi vähemmän kuin muissa vertailuryhmissä, ja toiseksi he oli-
vat myös iältään nuorempia. Kolme poikaa oli neljän vuoden ikäisiä ja 
yksi viiden, kun vertailuryhmien pojat olivat kaikki kuusivuotiaita. Sak-
salaiset tytöt olivat ryhmän poikia keskimäärin runsaan vuoden verran 
vanhempia, mikä osaltaan selittää tuloksia. Heitä oli tutkimuksessa myös 
määrällisesti enemmän.

Tulokset antavat etenkin englantilaisen ja suomalaisen vertailuaineis-
ton osalta mahdollisuuden tarkastella niitä kulttuurisen tason arvojen in-
dividualismi vs. yhteisöllisyys ohjelmoitumisen kautta (Hofstede 2001, 
209; Levo-Henriksson 1994, 64–65.) Individualistisessa kulttuurissa 
lapsi sosiaalistetaan ennen muuta huolehtimaan itsestään tai aivan hei-
dän lähimmistään. Yhteisöllisessä kulttuurissa lapsi integroituu itseään 
ja perhettään laajemmin yhteisöön. Hofsteden (2001, 215) tutkimuksen 
mukaan Yhdysvallat on individualistisin yhteiskunta. Englanti sijoittuu 
asteikolla kolmanneksi, Saksa on viidennellätoista sijalla ja Suomi seitse-
männellätoista ja näin ollen se on yhteisöllisempi kulttuuri kuin esimer-
kiksi Englanti. Lasten piirrosten teemat, hahmot ja niiden väliset suhteet 
antavat viitteitä siihen suuntaan että tällaiset kulttuuriset arvot siirtyvät 
lasten tapaan hahmottaa ja tarkastella asioista jo varsin varhain. Yhteis-
kunnan individualismin ja yhteisöllisyyden dimension aste vaikuttaa myös 
perheitten rinnalla toimivien erilaisten organisaatioiden, kuten koulun, 
kirkon, politiikan rakenteisiin ja toimintaan. (Hofstede 2001, 210.) 

Englantilaisilla lapsilla oli määrällisesti enemmän abstraktin tason viit-
tauksia kuin suomalaisilla ja saksalaisilla lapsilla. Viittauksia oli 24 suo-
malaisen ryhmän vastaavan luvun ollessa 18 ja saksalaisen 13. Lukumää-
rän lisäksi viittaukset olivat myös kvalitatiivisesti erilaisia. Englantilaiset 
lapset toivat haastatteluissa esille suomalaislapsia useammin tunteita ku-
vaavia ilmauksia. Tunteiden ilmaisussa olevan erilaisuuden lisäksi vertai-
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luryhmien tavassa tulkita abstraktin tason merkityksiä on havaittavissa 
muitakin eroja, jotka johtunevat kulttuurisesta erilaisuudesta. Suomalai-
set lapset tulkitsivat elokuvasta yhteisyysteeman selvästi muita useammin. 
Suomalaisten lasten muita useammin esiintuoma yhteisyyden teema voisi 
viitata yhteisyyden suurempaan korostumiseen suomalaisessa kulttuurissa 
kuin englantilaisessa. Tämä ilmeni sekä tyttöjen ja poikien kuvissa että 
haastatteluissa. Mutta teemaa varioitiin hyvin laajasti ja jokainen lapsi 
esitti siitä yksilöllisen ja persoonallisen muunnelmansa. Yhteisyys koostui 
niin ystävyydestä, toisen tunnistamisesta, tapaamisesta, yhteisestä tekemi-
sestä kuin hyvästelemisestäkin. Saksalaiset lapset käyttivät melko vähän 
tunneilmauksia, mutta kuitenkin enemmän kuin suomalaiset lapset. 

Hofsteden (2001, 228-229) mukaan individualistissa kulttuureis-
sa oman mielipiteen ilmaiseminen koetaan hyveenä. Omien tunteiden 
avointa ja rehellistä ilmaisemista pidetään vilpittömän ja rehellisen ih-
misen ominaisuutena. Tällaisissa kulttuureissa korostetaan, että lasten pi-
tää kertoa totta siinäkin tapauksessa vaikka tietävät sen satuttavan kuuli-
jaa. Selviytyminen erilaisissa ristiriitatilanteissa koetaan osaksi normaalia 
elämää. Individualististen kulttuurien kielellinen ilmaisu edellyttää myös 
käyttämään itsestä persoonapronominia “Minä”, kun seyhteisöllisesti 
suuntautuneissa kulttuureissa on mahdollista “pudottaa” se lauseesta pois. 
Englannin kielessä minä myös kirjoitetaan isolla kirjaimella "I" (Hofstede 
2001, 233.) Tämä voi osaltaan selittää sitä, miksi englantilaisilla lapsilla 
oli selkeästi enemmän tunteisiin viittaavia ilmauksia kuin vertailuryhmi-
en lapsilla. Individualistisissa kulttuureissa asuvissa perheissä on yleensä 
myös todennäköisemmin kotieläimiä ja erityisesti kissoja, jotka ovat in-
dividualistisempia eläimiä kuin koirat (Hofstede 2001, 241). Vertailuryh-
mistä englantilaisissa perheissä kotieläimiä oli huomattavasti enemmän 
kuin suomalaisten ja saksalaisten kodeissa. Suomalaisten lasten perheistä 
viidellä ja saksalaisista kuudella oli eläimiä. Sen sijaan englantilaislasten 
kotoa löytyi eläimiä kaikkiaan kuusitoista ja usealla perheellä oli eläimiä 
kaksi tai useampia.

Saksalaislasten kuvissa ja kertomuksissa oli eniten viittauksia elokuvan 
viidenteen eli fantasiakohtaukseen. Myös kuvia, joissa ei ollut suoria tai 
tunnistettavia viittauksia mihinkään elokuvan kohtaukseen oli runsaasti, 
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mutta kuitenkin vähemmän kuin englantilaisilla lapsilla. Suomalaisessa 
ryhmässä on vain yksi viittaus tähän analyysikategoriaan. 

Englantilaiset lapset viittasivat suomalaisia useammin kahteen eri 
teemaan, jotka olivat luottamus tai huolehtiminen ja ystävyys. Tyttöjen 
kohdalla oli eniten yleisluonteisiksi luonnehdittavia viittauksia koko elo-
kuvan teemaan.

Yhteisenä piirteenä vertailuryhmien välillä oli merkityksen muodos-
tamiseen liittynyt luova ja innovoiva elementti. Lapset liittivät objektien 
merkityksiä yhteen uudella tavalla ja loivat siten useita erilaisia ja eri ta-
soille viittaavia merkitysobjekteja. Osa niistä menee syvälle abstraktiin 
tasoon, eräänlaiselle metatasolle, kuten Emman (tyttö, 6 vuotta, Suomi) 
piirtämä kuva. Siinä on vasemmalla hanhi makaamassa laatikossa peiton 
alla ruokapussi edessään. Hanhi katsoo oikealla lentävää lintuparvea ja sen 
lentämistä pois. Näin tehdessään Emma on aivan oikein liittänyt hanhen 
kuuluvaksi muitten lintujen joukkoon ja päätynyt metatasolla elokuvan 
esittämään dramaturgiseen johtopäätökseen: hanhi kuuluu eläinten maa-
ilmaan, luontoon tai semioottisena käsitteenä ilmaistuna ei-kulttuuriin. 
Ihminen ja ihmisen rakentama maailma edustavat kulttuuria. Kulttuu-
ri ja ei-kulttuuri voivat kohdata, mutta pohjimmiltaan ne ovat erilaisia 
ja yhteen sovittamattomia.  Shaunan (tyttö, 6 vuotta, Englanti) piirus-
tuksessa poika ja hanhi on liitetty toistensa yhteyteen punaisella liinalla. 
Poika haluaa halata lintua, mutta linnun ajatuksista tai tunteista tyttö ei 
osannut kertoa. Kuvaa ja tytön siihen liittämiä merkityksiä voisikin tul-
kinta luonnon ja kulttuurin erillisyyttä kuvaavana liittona, jossa kulttuuri 
tunnistaa vain kulttuurin ja luonto jää edelleen arvoitukseksi.

Symbolisen interaktionismin mukaan merkitysten syntyminen ja ke-
hittyminen edellyttää ihmisessä itsessään olevaa rakennetta, joka mahdol-
listaa sosiaalisen integraatioprosessin. Ihminen on organismi, joka ei toi-
mi suhteessa toisiin ei-symbolisella tasolla, vaan on toimiva kokonaisuus, 
joka ilmaisee itseään merkityksinä ja tulkitsee toisten ilmaisemia merki-
tyksiä ja objekteja. Tällainen symbolinen vuorovaikutus mahdollistuu ih-
misessä olevan itsen, ja siihen läheisesti liittyvien tekijöitten avulla. Seu-
raavassa tarkastellaan lasten mediasuhdetta symbolisen interaktionismin 
ihmisen sisäiseen rakenteeseen ja siten merkitysten muodostumiseen liit-
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tyvien käsitteiden – minä, itse objektina, itsevuorovaikutusprosessi, mer-
kitykselliset toiset ja roolin ottaminen – avulla. Kysymyksiä sosiaalisen 
elämän rakenne-välitys- ulottuvuudessa tutkimukset  ovat yleisesti ottaen 
mallintaneet uudelleen sosialisaatioteoriaa tähdentämällä pikemminkin 
sosiaalisten suhteitten kollektiivista kuin yksilöllistä aspektia.

6.2 Merkityksen muodostamisen tekijät

Symbolisen interaktionismin teorian yksi tärkeä väline on käsite "minäs-
tä" tai "itsestä". "Minä" on ihmisen itsestään luoma käsite ja se perustuu 
tapaan, jolla "merkitykselliset toiset" ovat sen hänelle vuosien varrella eri 
yhteyksissä määritelleet ja miten "merkitykselliset toiset" ovat kohdelleet 
toimijaa. Tällaisia merkityksellisiä toisia ovat etenkin varhaislapsuudessa 
vanhemmat, sisarukset ja opettajat. Muita merkityksellisiä toisia voivat 
olla myös tavat tai roolit, joissa henkilö toimii yhdessä toisten kanssa eri-
laisissa tilanteissa – esimerkiksi ystävänä, naapurina tai potilaana. Minän 
voi siis katsoa tavallaan olevan "lainassa" yhteisöltä.

Teorian minästä objektina muodosti Herbert Mead 1930-luvulla Wil-
liam Jamesin ja Charles Cooleyn näkemysten pohjalta. Meadin mukaan 
minä kehittyy sosiaalisena ja kognitiivisena prosessina sitä myöten kun 
roolin ottaminen ja kielellinen taito kehittyvät (Musolf 1996, 308-309). 
Blumer (1986, 12) korostaa, että "minä" käsitteeseen ei liity mitään sala-
tieteellistä. ’Itse" tarkoittaa ainoastaan, että ihminen voi olla myös oman 
toimintansa objekti. Tällöin ihminen tarkastelee itseänsä vaikkapa miehe-
nä, joka on nuori, opiskelija ja joka tähtää tutkintoon ja jolla on tavallinen 
perhetausta.  Näin tarkasteltuna minän rakentuminen nähdään pitkänä, 
elinikäisenä prosessina, jossa muodostetaan, vahvistetaan, muunnetaan ja 
hylätään objekteja ja merkityksiä. Ympäristössä vuosien varrella tapah-
tuvat muutokset muuttavat merkityksiä, ja näin muutosten myötä myös 
käsitys itsestä, minästä muuttuu.

Lapsen kehitystä on vuosikymmeniä tarkasteltu ranskalaisen Jean 
Piaget’in (1977; 1988) luoman kehityksellisen jaksotuksen pohjalta. Hän 
jakoi lapsen kehityksen viiteen toisiaan jaksottaisesti seuraavaan tapah-
tumaan, jotka ovat toisistaan riippuvaisia ja joita ohjaa fyysinen kehitys. 
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Sosiaalinen ympäristö on olemassa, mutta sen merkitys on vähäinen tai 
jopa olematon. 

Lapsen minän kehittymistä symbolisena interaktionismina tutkineet 
Cahill, Denzin ja Corsaro eivät jaa Piaget’in näkemykstä siitä, että lap-
suusiän sosialisaatio muodostuu empiirisesti erillisistä, helposti identifioi-
tavista tasoista. Piaget’n teorian kriitikoihin kuuluu myös David Bucking-
ham (1991, 244). Tosin myös Cahill ja Corsaro tunnistavat kehitysproses-
silla olevan "jaksollisen mallin" ja että prosessin eri elementeille voidaan 
antaa nimiä, mutta ovat sitä mieltä, että nämä nimet palvelevat ainoas-
taan "analyyttisiä rakennelmia". Corsaro arvostaa joitakin Piagetin mal-
lin aspekteja, vaikka onkin kriittinen niiden lineaarisuutta kohtaan ( ks. 
mm. Musolf 1996). 

Corsaro (sit. Musolf 1996) esittää tilalle omaa tulkinnallista mallia, jos-
sa huomio ulotetaan pois tasoista tarkastelemalla kehitystä produktiivisena 
ja reproduktiivisena yhdistelmänä, jossa lisääntyvä tiedon tihentyminen ja 
uudelleenorganisoituminen leimaa tätä etenemistä. Tällainen tulkinnallinen 
malli, jota kehittivät myös Cooley ja Mead, kiinnittää huomiota erityisesti 
kielen tärkeyteen merkitysten muodostamisprosessissa. Musolfin mukaan 
näin kielestä ja keskustelusta muodostuvat ratkaisevat välineet lapsen sosi-
aalisen maailman rakentumiselle. Keskeinen seikka reproduktion kannalta 
on uskomus siitä, että kieli tuottaa lapsen käyttämän sosio-kognitiivisen 
välineen. Minän kehittymisen on siten vahvasti suhteessa  kieleen ja sen 
kehittymiseen. (Musolf 1996.)

Vaikuttaa varsin todennäköiseltä, että minän kehittyminen tapahtuu 
myös muiden kuin kielellisten prosessien avulla. Esimerkiksi Iida (tyttö, 6 
vuotta, Suomi) on kahdesta lapsesta vanhempi. Hän tietää sen mutta ra-
kentaa käsitystä itsestään isona siskona ja vanhempana myös sen perusteel-
la, mitä hän itse saa katsoa televisiosta ja mitä puolestaan pikkusisko ei saa 
katsoa. Näin hän määrittelee sosiaalisen asemansa  pikkusiskon ja aikuisten 
maailmojen väliin sen perusteella, mitä kukin voi televisiosta katsoa. 

H: Mitä katsot televisiosta?
Iida: Pikku Kakkosen pikkusiskon kanssa. Se on kaksi vuotta. Se pitää 
aina katsoo.
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H: Onko jotain ohjelmia, mitä ei saa katsoa?
Iida: Ei mulla ole, mutta Kiialla on. Se ei saa katsoa mitään sellaisia isoja 
ja pitkiä elokuvia. Prinsessa Ruusunen, Myyrä-elokuva ja Muumi. Nii-
tä se saa katsoa.
H: Saatko sinä katsoa mitä vaan?
Iida: En aikuisten ohjelmia.
H: Mitä ovat aikuisten ohjelmat?
Iida: En oikein tiedä. Mutta mä katson kaikkea sellaista jännää. Mutta 
Kiia ei saa.

Tutkijoista Denzin (1972, 291–314) hylkää kokonaan Piaget’in taso-
teorian, jonka hän liittää biologiseen determinismiin. Denzinin mukaan 
ihmisen minä on muodostunut silloin, kun hänen sosiaalista käyttäyty-
mistään, joka edellyttää minää, hallitsee aikaisempi kuin edeltävä ajatte-
lu. Minä tulee esiin myös "verbaalin ilmauksen taakse menevän käyttäy-
tymisen" avulla, kun nonverbaalia käyttäytymistä käytetään "kommuni-
koivana minänä". 

Denzin väittää, että kolmesta ikävuodesta lähtien lapset kykenevät sys-
temaattisesti ottamaan toisen roolin, esittämään määritelmiä itsestä, ra-
kentamaan monimutkaisia pelejä ja manipuloimaan aikuisia haluamaansa 
suuntaan". Minän  ilmaantumista eivät määrittele kasvun tasot eivätkä 
saavutettu ikä. Sen suuntaa määräävät ympäristölliset tekijät, joista mer-
kityksellisin tekijä on lasta koskevan interaktiivisen prosessin luonne. It-
senäisyyden havaittava merkki on se, kun lapsi "kykenee näkemään itsensä 
sekä objektina että subjektina" (Denzin 1972, 306).

Kun tarkastellaan Iidan lausumaa suhteessa edelliseen, voimme todeta, 
että Iidan käyttäytymistä isosiskona ja Iidana ohjaa aikaisempi kuin edel-
linen ajattelu. Mutta hän on myös samanaikaisesti itselleen sekä objekti 
että subjekti. Objekti siinä mielessä, että hän kykenee ottamaan isosiskon 
roolin suhteessa Kiiaan ja että hän samanaikaisesti näkee itsensä subjek-
tiivisesti lapsena suhteessa aikuisiin. 

Eräät tutkijat (mm. Piaget 1977; 1988; Vygotski 1982) ovat kiinnittä-
neet huomiota persoonapronominin käyttöön, toisin sanoen siihen, kun 
yksilö ymmärtää persoonallisen nimen tai identiteetin.Sen sijaan Denzin 
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katsoo, että alle kouluikäiset lapset ovat sosiaalisesti vuorovaikutustaitoisia 
paljon aikaisemmin kuin systemaattinen pronominien käyttö alkaa, jopa 
aikaisemmin kuin nimet vielä täysin ymmärretään. Lapsen kehitykselli-
nen siirtyminen tasolta toiselle on satunnaista, ja siirtymiseen vaikuttavat  
riittävien kielellisten taitojen kehittyminen ja interaktiivisten kokemus-
ten saaminen. (Denzin 1972, 309; Denzin 1977, 21; Musolf 1996, 304.)  

Interaktiivisiin kokemuksiin voidaan katsoa kuuluvan myös lasten me-
diakokemukset, joita lapset käyttävät ollessaan vuorovaikutuksessa tois-
tensa kanssa. Sita (tyttö, 5 vuotta, Saksa) ja Katharina (tyttö, 4 vuotta, 
Saksa) muodostavat vuorovaikutuksellisessa tilanteessa symbolisena ra-
kentuvan todellisuuden fantasian, aikaisemman yhteisen mediakokemuk-
sen ja todellisen elämän osatapahtumista mielenkiintoisen kokonaisuuden 
sekoittamalla eri elementtejä toisiinsa.

H: Mikä se on?
Katharina:  Poopo… Teletappi… se on Po Teletapeista.
Sita: Minä teen nyt vielä unilelun.
H: Teletapeista.
Sita: Minä teen kuvan unilelusta.
H: Hyvä.
Sita: Minä teen vielä myös teletappeja…minä teen ne…
H (Valerylle): Hyvä. Haluatko vielä piirtää jotakin?
Katharina:  Viikset…katso! Ja nelikulmio…noin ja nyt…
Sita: Unilelu lintuselleni…tässä on ollut myös nokka...ja verta valuu joka 
puolelle…tämä osaa lentää …tämä on kuollut…ja tämä…se lentää…

Symbolisen interaktionismin näkemyksen mukaan minä  antaa mahdol-
lisuuden identiteetin valintoihin (Lal 1995, 429). Meillä on siten mah-
dollisuus vaikuttaa siihen tapaan, jolla näemme itsemme eri tilanteissa. 
Tulkintaan vaikuttavat sekä tilanne että todellisten ja kuviteltujen mer-
kittävien toisten läsnäolo, mutta myös tilanteen sisältämä mahdollisuus 
muutokseen ja ne positiiviset ja negatiiviset arvot, joita oletamme tietyn 
identiteetin tilanteen sisältämässä kontekstissa meille antavan. Toisin sa-
noen meillä on mahdollisuus rakentaa erilaisissa tilanteissa siihen sopiva 
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minä. Tätä minän muuttamista ja muutosta lapset harjoittelevat erilaisissa 
leikkitilanteissa luomalla ja vaihtamalla rooleja. 

Corsaron mukaan merkittävin julkinen alue lapsille onkin juuri ikäis-
ryhmä, jonka keskuudessa tuotetaan ikäisryhmäkulttuuri. Hän määrit-
telee ikäisryhmäkulttuurin "vakiintuneiksi aktiivisuuden, tottumuksien, 
sosiaalisten rakenteiden, arvojen ja mielenkiinnon tavoiksi tai kohteiksi, 
joita lapset tuottavat ja jakavat keskenään". Ikäisryhmäkulttuuri ilmenee 
interaktiona, ja siinä lapset anastavat aikuisten kulttuuria, mutta muut-
tavat sitä niin, että se sopii esillä olevaan tilanteeseen. Lapset ovat sosi-
aalistumisprosessissaan aktiivisia pikemminkin kuin passiivisia astioita 
sisäistäessään aikuisten antamat normatiiviset säännöt. Sosiaalistuminen 
on siten kollektiivinen prosessi ja pitää sisällään symbolisena interakti-
onistisena tarkasteluna käsitteen "tulkinnallinen reproduktio" (Musolf 
1996, 306-308; Corsaro  1985, 250-254).

6.2.1 Minä objektina ja itse-indikaatioprosessi

Symbolisen interaktionismin mukaan ihminen kykenee tarkastelemaan 
itseään ja toimiaan objektina. Ollessaan itselleen objekti, ihminen toi-
mii suhteessa itseensä. Hän ohjaa ja opastaa itseään siinä, miten hän toi-
mii muita kohtaan. Kuten kaikkia muitakin objektisuhteita, minäobjek-
tia hallitsee sosiaalisen interaktiivisuuden prosessi. Käyttäydymme itse-
ämme kohtaan samalla tavalla kuin objekteja kohtaan: suunnittelemme, 
harjoittelemme, kontrolloimme tai pidättäydymme toiminnasta. (Blumer 
1986, 12.) 

Jan (poika, 6 vuotta, Suomi) suunnittelee toimintaansa jalkapallopelien 
mukaan. Koska kahdessa paikassa ei voi olla yhtä aikaa, television kat-
selu saa jäädä. Myös piirtäminen vaatii suunnittelua ja pohdintaa. Mo-
lemmissa tapauksissa vuorovaikutus tapahtuu  Janin omana, sisäisenä 
prosessina.

H: Katsotko paljon televisiota?
Jani: En
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H: Miksi?
Jani: Mä oon paljon ulkona.
H: Mitä teet siellä?
Jani: Pelataan kavereitten kanssa jalkkista.
H: Millä värillä aloittaisit?
Jani aloittaa työn valitsemalla yhden värikynistä. Puhelee saman-
aikaisesti itsekseen: "Se alkukohta...on vitsin vaikea piirtää... ne 
leijat...miten ne leijat piirretään...eka leija meni tollai...sitten kun 
siirtyy toiseen...toi leija on punainen...ei mahdu enempää."

Sisäinen vuorovaikutusprosessi on sosiaalinen tapahtuma, kommu-
nikaation muoto. Sen avulla ihminen tunnistaa itsensä persoonana. 
Olemme sisäisessä vuorovaikutuksessa itsemme kanssa vaikkapa sil-
loin, kun olemme vihaisia itsellemme, kannustamme itseämme teke-
mään jotakin, muistuttaessamme itseämme jostakin tai työstämme 
mielessämme jotakin suunnitelmaa tai kun puhumme itseksemme 
(Blumer 1986, 13). Esimerkiksi Lee (poika, 6 vuotta, Englanti) on 
hieman epävarma taiteellisista kyvyistään, mutta ryhtyy kuitenkin 
työstämään kuvaa pyynnön mukaisesti. Työskentely vaatii kuitenkin 
kannustusta ja suunnittelua.

H: Piirtäisitkö kuvan elokuvasta? Lee ottaa värikynän, mutta on 
epäröivä: "En osaa oikein piirtää hienoa kuvaa." Lee aloittaa kui-
tenkin työn pohtimisen ja keskustelee työn aikana osittain haastat-
telijan osittain itsensä kanssa. "Tämän olisi pitänyt olla ruskea", hän 
sanoo ja kääntyy katsomaan haastattelijaa. Poika jatkaa piirtämistä 
ja puhuu nyt hiljaisemmin ja pikemminkin itselleen: "Tämä on jo-
kin…vähän ruohoa…nyt minä teen sen". Kun kuva on Leen mie-
lestä valmis, hän asettaa kynän takaisin laatikkoon ja toteaa: "Nyt 
se on valmis".
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Blumerin (1986, 13-14) mukaan sisäinen vuorovaikutusprosessi on poh-
jimmiltaan olemassa, jotta voimme tehdä ilmauksia itsellemme. Prosessi 
toimii koko ajan ollessamme valveilla havainnoidessamme tai tarkkail-
lessamme jotakin tapahtumaa. Ihmisen valveillaoloaika koostuu sarjoista 
ilmauksia, joita ihminen tekee itselleen ja joita hän käyttää suunnatak-
seen toimintaansa.

Juulia (tyttö, 6 vuotta, Suomi) seurasi tarkkaan elokuvan etenemistä. Hän 
kommentoi, esittää kysymyksiä, ilmaisee hymyllään ja kehon liikkeillään 
suhdettaan tapahtumiin. 

Elokuvan alkaessa haastattelija kertoo Juulialle, että elokuvan nimi 
on "Poika ja lumihanhi".Kun kuvaan ilmaantuu poika, sanoo Juu-
lia itselleen ei haastattelijalle:" Toi on se poika...niin se poika." Kun 
kuvaruudulle ilmestyy hanhi, Juulia esittää kysymyksen: "Minkä 
niminen tuo valkoinen on?"Juulia eläytyy elokuvan tarinaan. Hän 
hymyilee iloisissa kohtauksissa, kuten silloin, kun hanhi ja poika ta-
paavat uudelleen ja linnut "keskustelevat" keskenään. Hän vetäytyy 
taaksepäin linnun lentäessä pois hanhiparven perään. Juulia ojen-
tuu eteenpäin nähdäkseen tarkemmin. "Nyt se lähti ulos", hän tote-
aa, kun hanhi lentää pois.

Lauran (tyttö, 6 vuotta, Suomi) on vaikea aloittaa piirtämistä. Ryhdyt-
tyään työhön hän suunnittelee ja ohjaa omaa toimintaansa keskustele-
malla itsekseen.

H: Piirtäisitkö kuvan elokuvasta?
Laura: Melkein kaikki meni mielestä.
H: Jos miettisit vähän aikaa.
Laura miettii.
Laura: Ei tule mieleen. Se on kaikki niin vaikeata piirtää. Se, kun se ank-
ka tuli sieltä ruohikosta.
H: Mikä kuva on vaikea?
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Laura: Kun se ankka tuli sieltä ruohikosta. Ankka on niin vaikea piirtää. 
Äitin, mun ja Jennin mielestä.

Laura alkaa kuitenkin piirtää. Samalla hän puhelee itsekseen: "Näin 
pää....se on ihan veden näköinen (piirtää linnun nokan)...kuinka se 
nyt menee?..sitten ne, mitkä ne on?.. räpylät...laitetaan noin...hitsin 
vaikeita...ainakin oranssi on sen nokka...se on kuitenkin muuten 
valkoinen...(vaihtaa valkoisen värikynän toiseen)...mutta laitetaan 
harmaalla, kun se ei muuten näy."

Laura piirtää kuvan hanhesta, joka kurkistaa ruohikosta. Ryhmätilan-
teessa itsensä kanssa vuorovaikutuksessa oleminen ilmenee hyvin moni-
muotoisena prosessina. Samanaikaisesti kun Sita (tyttö, 5 vuotta, Saksa) 
suunnittelee ja ohjaa omaa työskentelyään, hän keskustelee Katharinan 
(tyttö, 4 vuotta, Saksa) ja haastattelijan kanssa. Mutta tämän lisäksi hän 
suunnittelee ja rakentaa tarinaa katsomastaan elokuvasta saatujen vaikut-
teiden pohjalta. Tässä prosessissa Sita ottaa myös erilaisia rooleja.

Sita: Pikkulintu on kuollut
H: Oi, surullista. Onko se surullinen?
Sita: On. Se valuu verta. Minä tarvitsen vielä punaista.
Katharina: Kuka valuu vertaa? Se valuu verta, eikö?
Sita: Sekin valuu verta.
H: Niin.
Katharina:  Ja sitten maalaan kasvot valmiiksi. Ei. Sitten verta valuu 
joka paikkaan
Sita: Kyllä. Ei.
Katharina: Kyllä-ei!
Sita: Katso. Myös tänne valuu verta
H:  Ni-in.
Katharina: Eikö sitä voi siellä…
Sita: Oooh…ystäväni on kuollut…tyttö sanoo…minä haluaisin uuden…
mutta hänellä ei ole uutta, joka….ja sitten tulee .. 
Katharina: Minä maalaan tänne vielä toisen…
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Sita: Stten…sitten lähtee matkaan pikkulintuseni niityltä….Mutta mi-
nulla on kolme lintusta. Oh, ja ne ovat myös kuolleita.
Katharina:  Niin minunkin…
H: Mikä myös on kuollut?
Sita:  Lintunen.
H: Lintunen?
Katharina: Maalaan tänne vielä…viisi..
H (Katharinalta): Mikä tämä on?
Katharina: Ne ovat lukuja
Sita: …ja minun kuvassani valuu verta
Katharina: Hm-m, ei neljä…yksi, kaksi…
Sita: Kuka siellä itkee?
Katharina: Kolme, neljä, viisi…katso, mitä olen maalannut.
H: Hyvä, hienoa.
Sita: Vasily odottaa.
Katharina: Olen valmis!
H: Hyvä, annatko sen minulle. Kiitos paljon!
Sita: Minäkin olen valmis!
H: Mikä tämä on?
Sita: Minäkin olen valmis.
H: Kuka siellä asuu?
Sita: Talossa?
H: Kuka talossa asuu?
Sita: Minä nukun aina siellä sisällä. Se on tehty aivan täyteen.
H: Niin, kuka talossa asuu?
Sita: …pieni…täällä nukkuu lapsilapsi  ja tuolla nukkuu äiti ja isä ja 
tuolla nukkuu ne, tuolla on iso sänky ja tuolla on alapeti ja tuolla yläpe-
ti, tuolla nukkuu…hm…koululasten yläpeti ja alhaalla nukkuu lapsilap-
si, päiväkotilapsi.
H: Niin…Voiko joku auttaa lintua? Sitä, joka on kuollut?
Sita: Ne pitää ottaa tänne, ottaa ja paljon rakastaa. 
H: Niin.
Sita: Niin sisko, katso.
Katharina kääntyy katsomaan.
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H: Entä tämä?
Sita: Hmm…Se sanoo sen hänestä: "´Minä olen kuollut.."
H: Entä tämä?
Sita: Se puhuu niin niistä.

Symbolinen interaktionismi (Blumer 1986, 14) näkee juuri tällaisen it-
sensä kanssa vuorovaikutusprosessissa olemisen ihmisen eksistenssin kes-
keisimpänä merkityksenä. Symbolisen interaktionismin tarkastelun mu-
kaan ihminen on silloin sosiaalinen, mutta paljon syvällisemmässä merki-
tyksessä kuin ollessaan sitä  psykologisin tai sosiologisin termein tarkas-
teltuna. Ollessaan vuorovaikutusprosessissa itsensä kanssa, ihminen luo 
itselleen ilmauksia ja merkityksiä. Ihminen ei ole organismi, joka reagoi 
ulko- tai sisäpuolelta tuleviin ärsykkeisiin, vaan hänen täytyy käsitellä ha-
vaintonsa. Sitoutuessaan vuorovaikutusprosessiin itsensä kanssa ihminen 
tekee havainnoistaan objekteja, antaa niille merkityksiä ja käyttää niitä 
toiminnan suunnittelun perusteina. Käyttäytyminen ei ole välitöntä sel-
laista responssia havaittua kohtaan, joka esitetään sellaisenaan, pelkkänä 
havaintona tai toimintana. Käyttäytyminen pohjautuu tulkintaan, joka 
tehdään minän kanssa indikaatioprosessin avulla. Indikaatioprosessissa 
ihminen punnitsee muun muassa syitä, seurauksia ja mahdollisuuksia, 
joilla on merkitystä hänelle itselleen. 

Philip (poika, 6 vuotta, Englanti) aloittaa piirtämisen; ensimmäi-
seksi hän tekee kuitenkin työskentelysuunnitelman, joka tosin työn 
kuluessa muuttuu. Työskentely alkaa pohdiskelulla ja Philip puhuu 
itselleen: "Tämä on aurinko, ruohoa ja leija… piirrän ensin leijan…
(piirtää leijan…jatkaa ja piirtää pojan)muutamia pilviä...(piirtää 
taivaalle kolme pilveä)…okei, olen valmis".

Itsevuorovaikutusprosessi puhumisena ääneen itselleen oli selvästi ylei-
sempää saksalaisten ja suomalaisten kuin englantilaisten lasten parissa. 
Lähes kaikki saksalaiset ja suomalaiset lapset ilmaisivat ääneen ajatuksi-
aan joko katselun aikana tai piirtäessään kuvaa. Englantilaisesta vertailu-
ryhmästä ääneen ajatuksiaan ilmaisi vain kaksi lasta.
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Kulttuurihistoriallisen näkemyksen mukaan ihmisen sisäiseen ajattelutoi-
mintaan ja ulkoiseen käyttäytymiseen vaikuttaa olennaisella tavalla yh-
teiskunta ja sen kulttuuri ja tämä vaikutus tapahtuu erityisesti kielen väli-
tyksellä (Vygotski 1982, 104). Kieli on siten tärkeä osa ihmisen sosiaalista 
toimintaa. Se muodostaa tärkeimmän ihmisten välisen viestintäkanavan, 
ja sen avulla organisaatio muiden muassa muokkaa jäsentensä ajattelua. 
Kieli on myös mahdollistanut yli sukupolvien ulottuvan viestinnän.

Kielen kehityksen lähtökohta on sosiaalinen vuorovaikutus ympäris-
tön kanssa. Heti syntymästään lähtien lapsi ymmärtää kielen sosiaalisen 
funktion, ja siksi hänellä on jatkuva pyrkimys sosiaalisuuteen ja kom-
munikaatioon eri tavoilla. Vygotski korosti ihmisen toiminnan kulttuu-
rihistoriallista riippuvuutta ja psyykkisten toimintojen mukautuvuutta 
kulttuurin kehityksen vaatimuksiin. Sosiaalisella vuorovaikutuksella on 
keskeinen rooli kognitiivisessa kehityksessä. Kulttuurisessa kehitykses-
sä jokainen asia tapahtuu ensin sosiaalisella tasolla ja sitten yksilötasolla. 
Näin ollen kaikki korkeammat toiminnot ovat peräisin ihmisten välisistä 
suhteista. (Ibid., 67–69.)

Noin kahden vuoden iässä lapsen kielen kehityksessä alkaa  vaihe, 
jolloin hän alkaa kiinnostua esineiden ja asioiden nimistä. Aikuinen an-
taa nimiä lasta kiinnostaville esineille ja asioille. Ensin lapsi oppii pelkän 
sana-tarkoite-suhteen, ja vasta myöhemmin alkaa kehittyä symboliraken-
teen ymmärtäminen. Esimerkiksi ensin sana lamppu tarkoittaa lapselle 
vain yhtä tiettyä lamppua. Myöhemmin lapsi oppii yleistämään sanan 
tarkoittamaan muita erilaisia ja eri paikoissa olevia lamppuja. Lapsi osaa 
jo käyttää kieliopillisia rakenteita ja muotoja, vaikka ei vielä ymmärrä nii-
den suhteita. Symbolitajun herättyä lapsen ja ympäristön kanssakäymi-
nen saa uuden ulottuvuuden. Kieli tarjoaa ympäristölle välineen lapsen 
ohjaukseen. (Ibid., 99–105.) 

Kielellä on kommunikatiivisen kehityslinjan lisäksi toinenkin, ego-
sentrisen puheen kehityslinja. Egosentrisen puheen kehitys alkaa kom-
munikatiivisesta puheesta päättyen täysin yksilölliseen kielelliseen ajat-
teluun. Egosentrinen puhe on välivaihe ulkoisen puheen ja kielellisen 
ajattelun välillä. Sen kehitys ajoittuu noin kolmesta seitsemän ikävuoden 
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välille. Egosentrinen puhe auttaa lasta hänen toimintojensa suunnitte-
lussa. (Ibid., 220–230.)

Jo alle 3-vuotiaalla esiintyy itselle kohdistettua egosentristä puhetta. 
Itselleen puhumisen määrä vähenee kolmannesta ikävuodesta eteenpäin 
loppuen yleensä noin 7 vuoden iässä. Samalla kun 5–7-vuotiaan lapsen 
kielelliset taidot edistyvät, egosentrinen puhe tulee yhä katkonaisemmak-
si. Vygotski katsoi tämän muutoksen johtuvan siitä, että egosentrinen 
puhe muuntuu nyt sisäiseksi puheeksi. Vygotskin mukaan egosentrinen 
puhe oli jo syntyessään toiminnan ohjauksen käytössä. Aluksi lapsi antoi 
sen avulla itselleen ikään kuin ulkoisia, ympäristöltä tulevia käskyjä. Kun 
egosentrinen puhe muuttuu ikävuosina 5–7 sisäiseksi puheeksi, siitä tulee 
toiminnan sisäisen ohjauksen väline. (Ibid., 220–230.)

Seuratessaan televisio-ohjelmaa lapsi havainnoi ja luo mielessään si-
sällöstä itselleen merkityksiä. Hän käsittelee näitä merkityksiä suhteutta-
en ne  aikaisempiin tietoihinsa ja kokemuksiinsa. Seikkoja, jotka toimija 
ottaa huomioon ja sitä, miten hän rakentaa oman toimintansa yhdessä 
itsensä ja todellisten ja kuviteltujen muitten kanssa ei voi koskaan en-
nustaa. Sillä tämä vuorovaikutusprosessi itsen kanssa sisältää muutoksen 
idun ja muutoksen mahdollisuuden. Muutoksen voivat aiheuttaa erilaiset 
ulkoiset tekijät, kuten vaikkapa paikan vaihto, mutta siis ennen kaikkea 
toimijan mahdollisuus ajatella. Tätä Mead kutsuu "eleiden tai liikkeiden 
sisäiseksi puheeksi" (Mead 1967 [1934]; Blumer 1986, 62). 

Tällainen sisäinen puhe liittää yhteen vaikkapa lapsen aikaisemman 
ja hänelle merkityksellisen kokemuksen ja elokuvan tapahtuman. Lapsi 
muodostaa näiden kahden kokemuksen välille merkityksellisen yhteyden. 
Oskari (poika, 6 vuotta, Suomi) katsoi elokuvan kohtausta, jossa hanhi ja 
poika vetävät hiekkarannalla pyyheliinaa sen eri reunoista ja leikin päät-
teeksi poika kaatuu hiekalle. Heti kohtauksen jälkeen Oskari halusi ker-
toa omasta kaatumiskokemuksestaan. 

Oskari kääntää katseensa kuvaruudusta haastattelijaan.
Oskari: Mulla on polvessa haava. 
(Oskari nostaa polven pöydän reunan tasalle ja vetää lahjetta ylös-
päin.)
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H: Polvessa haava.
Oskari: Se tuli tennishallissa, kun mää menin tälläi, niinkö polvella maa-
ta pitkin.  
(Hän vetää oikealla kädellä pöydän pintaa kuvaten kaatumista.)
Haastattelija nyökkää ja Oskari jatkaa elokuvan katsomista.

Elokuvan kuvitteellisen tapahtuman Oskari liittää omiin kokemuksiin-
sa. Elokuva palauttaa mielikuvan muistiin ja synnyttää samalla elokuvan 
kohtaukseen uuden merkityksen, jota sen diskurssista ei suoraan väli-
ty. Kaatuminen usein sattuu ja siitä voi jäädä myös kehoon jälkiä, ku-
ten Oskarille itselleen polveen. Hollyllehan (tyttö, 6 vuotta, Englanti) 
elokuvan katselu palautti mieleen elämyksen joutsenten kohtaamisesta 
lammikolla.

Merkityksen luomisen, ajattelun, kautta lapsi siis rakentaa täydelli-
sempää kokonaisuutta näkemistään merkityksistä. Näin muodostuu uusi, 
erilainen ja mahdollisesti jopa kokonaisempi mielikuva siitä, miksi jokin 
tilanne syntyi ja muodostui. Luke (poika, 6 vuotta, Englanti) muodosti 
itselleen katselun aikana kuvan tapahtumien syy–seuraus-suhteista. Syytä 
siihen, miksi lintu oli loukkaantunut, ei elokuvassa kerrottu.

H: Millainen elokuva mielestäsi oli?
Luke: En oikein tiedä.
H: Piditkö siitä?
Luke: Joo.
H: Mistä pidit?
Luke: Kun se poika näki ankan ja auttoi sitä. Sillä oli märät höyhenet.
H: Kerrotko, mitä piirsit kuvaan?
Luke (osoittaa sormella): Ankka.
H (osoittaa linnun siipeä): Mikä tämä on?
Luke: Se vuotaa verta. Se oli loukkaantunut, kun koira tuli ja puri sitä.

On luonnollista, että television katselu tai siitä puhuminen tuo esiin myös 
sellaisia merkityksiä, joihin liittyy kipeitäkin muistoja ja kokemuksia. 
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H: Pikkusiskon kanssa?
Lapsi: Joo. Välillä mää katson äidin ja isin kanssa. Välillä mää katson äidin kanssa, 
kun iskä menee jonnekin. Se menee bingoon tai sitten kaljalle. Ei ikinä äitin anna.
H: Mitä anna?
Lapsi: Anna äitin mennä minnekään kaljalle tai bingoon. Kotona äiti 
sitten tekee sitä.
H: Mitä?
Lapsi: Juo sitä kaljaa.

Edellä kuvatusta voidaan yhteenvetona todeta, että lasten television katse-
lua ohjaa aktiivinen tulkintaprosessi ja tässä tulkinnassa merkittävä asema 
on lasten omalla sisäisellä vuorovaikutusprosessilla. Lapsen sisäinen vuo-
rovaikutusprosessi voi ilmetä joko itselle ääneen puhumisena tai sisäis-
tyneenä ajatteluna, jolloin prosessi ilmenee vaikkapa syy- ja seuraussuh-
teiden pohtimisena. Itsevuorovaikutusprosessi auttaa lasta rakentamaan 
tapahtumista mielikuvaa ja liittämään se laajempaan kokonaisuuteen. Si-
säisessä vuorovaikutusprosessissa lapsi ennen muuta suuntaa havainnoin-
tiaan: hän voi aloittaa tai lopettaa merkityksen muodostamisen, hylätä 
merkityksiä ja hyväksyä niitä. Prosessi mahdollistaa merkitysten keskit-
tämisen, siirtämisen ja jo aikaisemmin aloitetun merkityksen muodosta-
misen aloittamisen uudelleen sen mukaan, millainen merkitys havainnolla 
on hänelle. Toiminnan ja tulkinnan mahdollisuudet ovat lukuisat. Tärke-
ää on kuitenkin se tapa, jolla lapset rakentavat objekteja ja niiden merki-
tyksiä myös silloin, kun he ovat itse itselleen objekteja. Lasten television 
katselu on aktiivista toimintaa, ja toimimalla yhdessä itse objektina, kuten 
tässä tapauksessa television luomien objektien kanssa, symbolisessa rep-
resentaatiossa, he osallistuvat symboliseen vuorovaikutusprosessiin.

6.2.2 Roolin ottaminen

Jokainen lasten leikkiä seurannut on varmasti havainnut, että leikin tun-
nusomaisia piirteitä ovat lasten erilaiset roolit, roolien vaihtuminen ja se, 
että aiheet leikkiin otetaan ympäristössä tapahtuneista asioista (ks. esim. 
Lindqvist 1998). Ainekset leikkiin syntyvät lähes mistä vaan niin äidin 
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kauppareissusta kuin televisio-ohjelmastakin. Ja jokainen aikuinen on 
kesken leikin tiimellyksen tunnistanut siellä käytettyinä omia lauseitaan 
tai luonteenomaisia tapojaan toimia. 

Juuri imitoinnin voi sanoa luonnehtivan leikkiä. Leikki edistää yhteis-
toimintaa ja luovuutta ja sen avulla lapset aktiivisesti rakentavat oman 
sosiaalisen maailmansa. Leikillä on jaettuja, kollektiivisia ja vuorovai-
kutteisia piirteitä, missä lapset kehittävät sosiaalisen identiteetin tunteen 
lapsina (Musolf 1996, 306–308).  Osallistumalla ikäisryhmäkulttuuriin 
lasten interaktiotaidot hioutuvat. Leikkiessään lapset luovat keskenään 
sosiaalisia objekteja, mutta myös erilaisia abstraktiin tasoon kuuluvia ob-
jekteja, kuten keskinäistä auttamista, luottamusta ja jakamista. Leikille 
on ominaista roolien ja asetelmien muuttuminen. 

Leikki ja toisen roolin ottaminen auttavat pohjimmiltaan minän sosi-
aalistumista ja mielen muodostumista kultivoimalla sen kykyä ottaa tois-
ten rooli (vrt. Parsons 1938; 1991[1951]; Denzin 1977; Musolf 1996). Ne 
toimivat ennakoivina sosialisaation muotoina ja lapset oppivat yhteistoi-
mintaa ja yhteistoiminnassa toisten kanssa. Lasten toiminta voidaan jakaa 
peleihin ja leikkeihin, jotka ovat samankaltaisia jossakin mielessä, mutta  
eroavat toisistaan olennaisella tavalla. Pelejä hallitsevat säännöt, määrä-
ysvalta, tila ja aika, kun taas leikki tukee luovuutta. Molemmat kuitenkin 
muodostavat tärkeitä oppimiskokemuksia, joita vaaditaan aikuisuudessa.

Yksi leikin laji on "spontaani fantasia". Se muodostuu erilaisista hah-
moista, sekä ihmisistä että eläimistä, ja sosiaalisten maailmojen luomi-
nen tapahtuu "erilaisten leikkiobjektien ja materiaalien manipuloinnin 
ja animoinnin avulla". (Corsaro 1985, 91.) Spontaani fantasia eroaa roo-
lileikistä. Se on aktiivista toimintaa, jossa lapset luovat uuden tuotteen 
mielikuvituksen ja keksimisen sosiaalisessa maailmassa.

Veljenpoikani saapui luokseni viettämään kesälomaa kolmisen vuot-
ta sitten. Lassi oli silloin 8-vuotias. Perjantai-iltana hän kysyi, mihin 
aikaan heräisin seuraavana aamuna. Syykin kysymykseen selveni: te-
levisio lähetti Pokemon-ohjelman heti aamutuimaan, ja Lassi halusi 
silloin olla varmasti hereillä. Hänellä oli myös varannut mukaansa tyh-
jän videokasetin, jolle nauhoitimme ohjelman. 
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Seuraavana iltapäivänä siivotessani ulkovarastoa löysin sieltä aikansa 
hyvin palvelleen nukkekodin. Sen nähdessään Lassin silmät kirkas-
tuivat ja hän pyysi saada nukkekodin itselleen ja kodiksi Pokemon-
nukeilleen. Hän oli saanut nuket isovanhemmiltaan. Lassi kertoi ra-
kentaneensa nukeille leikkitalon pahvilaatikosta ja tehneensä sinne 
huonekaluja ja kaikkea muuta nukeille tarpeellista. Hän kertoi leikki-
vänsä nukeilla yhdessä kavereitten ja pikkuveljen kanssa koulupäivän 
jälkeen.Samalla kylävierailulla antoivat muutamaa vuotta vanhemmat 
serkukset Lassille mieluisan lahjan: suuren Pokemon-julisteen. Lahjaa 
he olivat säilyttäneet kaapissaan useita viikkoja. 

Lassi poikkesi luonani muutama viikko myöhemmin. Hänen Pokemon-
harrastuksensa jatkui edelleen, nyt se tosin oli muuttunut Digimoneiksi. 
Pojalla oli mukaan kansio, joka sisälsi runsaasti kuvia erilaisista ja erilai-
sia kykyjä omaavista Digimoneista. Koulussa kuvakortteja vaihdeltiin ja 
kuvilla oli erilaisia vaihtoarvosuhteita. Lassi kuvaili tarkasti eri hahmoja, 
niiden ominaisuuksia, tehtäviä, roolia ja hahmojen hierarkiaa. Mielenkiin-
toista oli myös kuunnella kuvausta televisiosarjan tekniikasta, jolla sarjan 
hahmot luodaan. Tekniikkaa tuntemattomaan esitys teki vaikutuksen.

Lassin suhde Pokemon- ja Digimon-hahmoihin on ollut ajallisesti pitkä, 
monitasoinen ja muuttunut iän, tietojen, taitojen ja vaatimustason kehit-
tyessä. Suhteen sisältämät merkitykset  ovat kannatelleet sekä spontaania 
fantasiaa, kaverisuhteita että intoa oppia uutta tekniikkaa ja jopa siihen 
liittyvää englanninkielistä terminologiaa. 

Lassin tapauksessa roolin ottamisen voi jakaa kolmeen tasoon (Blumer 
1986, 13), joista ensimmäinen on erillisenä ihmisenä toimiminen (play 
stage). Lassi kerää, rakentaa, suunnittelee ja piirtää kuvia, kiinnittää nii-
tä huoneensa seinälle ja videoi Pokemon-hahmoja. Mielikuvitushahmo-
jen ympärille rakentuu organisoitu ryhmä (game stage), kun Lassi kave-
reineen leikkii nukkehahmoilla ja vaihtaa heidän kanssaan kuvakortteja. 
Uuden tekniikan ja siihen liittyvän kielen ja termistön oppiminen liittää 
Lassin ja hänen ystävänsä jo abstraktiin yhteisöön (generalized other).
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Lasten leikkiä symbolisena interaktiona tutkinut Denzin (1977, 21) väit-
tää, että minä tulee esiin myös verbaalin ilmauksen taakse menevän käyt-
täytymisen avulla ja non-verbaalia käyttäytymistä käytetään leikissä myös 
"kommunikoivana minänä". Denzin mukaan kolmesta ikävuodesta läh-
tien lapset kykenevät systemaattisesti ottamaan toisen roolin, esittämään 
määritelmiä itsestään, rakentamaan monimutkaisia pelejä ja manipuloi-
maan aikuisia haluamaansa suuntaan.

Leikillä on lapsen elämässä myös kauaskantoisempi kuin hetken täyt-
tämisen tehtävä. Leikin avulla lapset harjoittelevat ja luovat kommuni-
katiivisia strategioita, jotka valmistavat lasta aikuisten maailmaan. Kaksi 
tärkeää kommunikatiivista taitoa, jotka lapset oppivat, ovatkin juuri tul-
kinta ja roolin ottaminen. Mutta leikki ei kehitä lasta pelkästään kohti 
aikuisuutta, vaan rakentaa siis myös lasten omia ikäisryhmäkulttuureja ja 
opettaa heille keinoja poiketa annetuista normeista.

Corsaro (1985, 255–268; 1992; Musolf 1996) kuvaa ikäisryhmäkult-
tuurien poikkeavuutta tapana, jolla lapset aktiivisesi vastustavat aikuis-
sääntöjä ja odotuksia – tapoja. Tällainen soveltaminen edistää lasten it-
setuntemusta, identiteettiä ja Corsaron mukaan erityisesti heidän kol-
lektiivista identiteettiään lapsina verrattuna aikuisiin. Päiväkoti-ikäiset 
"työstävät sen systeemin" vastustamalla leikkipaikkoja ja materiaaleja, 
käyttämällä leikeissään aseita ja ampumista, puhuvat huonoa kieltä ja 
jättävät noudattamatta erilaisia sääntöjä. Vastustamalla aikuisnormeja ja 
organisaatioita lapset saavat Corsaron mukaan sosiaalista tietoa, joka aut-
taa heitä "aikuisten systeemin" ja sen elämänmallin näkymättömän puo-
len  myöhemmässä ymmärtämisessä.

Jo television sijainnilla kodissa voi olla lapselle tärkeä merkitys. Saksalai-
nen Rebecca (tyttö, 4 vuotta) kertookin, että "minä voin katsoa televi-
siota kaikkialla. Joka huoneessa. Olohuoneessa on televisio, makuuhuo-
neessa on televisio. Minun huoneessani ei ole televisiota". Johannekselle 
(poika, 4 vuotta, Saksa) on tärkeää se seikka, missä hän ohjelmia katsoo. 
Äidin mukaan pojan suosikkiohjelmia ovat Disneyn tuottamat Bambi- ja 
Simba-elokuvat. Tämä varmentui myös haastattelun aikana, sillä Johannes 
halusi välttämättä kertoa, mitä Bambille elokuvassa tapahtui. Mutta Bam-
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bi-elokuvaa hän ei kuitenkaan katsonut äidin televisiosta. Televisiosta tu-
leva suosikkiohjelma ja paikka, jossa hän sitä katsoo ovatkin niin tärkeitä 
asioita kerrottavaksi, että hän haluaa ohittaa esitetyn kysymyksen.

Johannes (poika, 4 vuotta, Saksa): Mieluiten katson Gummibärenban-
deja.
H: Entä tässä videossa?
Johannes (miettii)
Trillian (tyttö, 4 vuotta, Saksa): Mitä siellä on….
Johannes: Meilläkin on samanlainen…
H: Niinkö?
Johannes: Siitä minä katson mieluiten, tarkoitan kotona.
H: Mistä pidit eniten tässä videossa?
Johannes: Kaikesta…siinä…äidillä on myös televisio ja se on yläkerras-
sa.
H: Niin, mutta mistä mieluiten pidit tässä videossa?
Johannes: Siellä minä katson aina…siellä katson mieluiten Gummibä-
renbandeja.

Lapsille televisio voi antaa mahdollisuuden aikuisten esittämien sääntö-
jen vastustamiseen. Ollin (poika, 6 vuotta, Suomi) vanhemmat kertovat, 
että viikolla Olli saa katsoa televisiota kello 18:aan saakka ja viikonlop-
puisin kello 19.30:een saakka. Lapsi ei saa itse valita katsomiaan ohjel-
mia, vaan vanhemmat kieltävät katsomisen joko siksi, että esitysaika on 
huono, ohjelma sisältää väkivaltaa tai  vanhemmat eivät hyväksy ohjel-
man sisältämiä moraalisia eivätkä eettisiä näkemyksiä. Vanhempien mu-
kaan Olli on toisinaan nukkunut huonosti television katselun jälkeen ja 
katselu on myös aiheuttanut lapselle pelkoa. Olli itse on sitä mieltä, että 
ohjelmat eivät häntä pelota vaan jännittävät ja kertookin katsovansa joi-
takin ohjelmia ilman lupaa, salaa.

H: Kenen kanssa katsot?
Olli: Joskus yksin ja joskus pikkusiskon kaa. Se on neljä.
H: Mitä katsotte yhdessä?
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Olli: Lasten ohjelmia.
H: Saatko katsoa, mitä ohjelmia itse haluat?
Olli: En oikeestaan, mutta mä katson niitä vähän salaaki.
H: Mitä teet, kun katsot salaa?
Olli: Meillähän on kato kaks televisiota. Keskikerroksessa ja kellarissa. Ja 
mä katon aina kellarissa.
H: Mitä katsot salaa?
Olli: Pokemonit ja Magian mestari.
H: No, kuka kieltää katsomasta?
Olli: Isä ja äiti.
H: Mikä takia ne kieltää?
Olli: No, en mä tiedä.
H: Ne ei ole sanonut, minkä takia.
Olli. No ei.
H: Pelottaako sinua koskaan televisiota katsoessa?
Olli: No, jossain mä pelkään vähän.
H: Muistatko.. osaatko kertoa milloin sinua pelottaa?
Olli: En osaa.
H: Mitä tapahtuu kun pelkäät?
Olli: Ei mua oikeestaan pelota vaan jännittää.
H: Mitä teet kun pelottaa?
Olli: Ei. Jännittää. Mää meen, jos on sellainen tyhmä kohta, 
mää meen pois kattoon televisiota.
H: Joo-o. Menetkö äidin tai isän viereen vai leikkimään?
Olli: Milloin mitäkin.

Lauran (tyttö, 6 vuotta, Suomi) äiti sen sijaan ei ole huomannut, että Lau-
ra nukkuisi huonosti television katselun jälkeen, mutta on kyllä huoman-
nut tytön tunteneen pelkoa. Laura saa itse päättää katsomansa ohjelmat, 
kunhan ne päättyvät ennen kello 18:n. Jos tyttöä kielletään jotakin oh-
jelmaa katsomasta, syynä on ohjelman sisältämä liika väkivalta, seksi tai 
se, että vanhemmat eivät hyväksy ohjelman moraalista tai eettistä sisältöä. 
Laura katsoo televisiota salaa, mutta ei muista ohjelmien nimiä. 
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H: Mitä ohjelmia et saa katsoa?
Laura: Kyllä mä jotain katson. Mutta mä katson sen salaa äidin ja isän 
telkkarista.
H: Onko teillä kaksi  televisiota?
Laura: Meillä on kaksi telkkaria. Toinen siellä kamarissa ja toinen äidin 
ja isän huoneessa.
H: Mitä katsot salaa?
Laura: En mä niitä nyt oikein muista.
H: Pelottaako sinua koskaan, kun katsot televisiota?
Laura: Joskus. En muista mitä.
H: Mitä silloin teet?
Laura: Mä otan telkkarin pois päältä.

Englantilainen Rebecca (tyttö, 6 vuotta) on kieltäytynyt lähtemästä van-
hempiensa kanssa kauppaan tai osallistumasta perheen muihin yhteisiin 
toimiin sen vuoksi, että televisiosta on tullut jotakin sellaista, mitä hän 
on halunnut katsoa. Rebeccan vanhemmat ovat huolissaan television ne-
gatiivisista vaikutuksista, kuten huonosta kielestä ja siitä, että lapsi ko-
pioi itselleen näkemiään asioita. Vanhemmat eivät ole hankkineet tytöl-
le omaa vastaanotinta, ja muutenkin television katseluun tarvitaan van-
hempien lupa.

H: Onko sellaisia ohjelmia, joita et saa katsoa?
Rebecca: On.
H: Muistatko mitä ohjelmia?
Rebecca: Smack-Down!
H: Kuka päättää, että et saa katsoa?
Rebecca: Minä päätän sen itse.
H: Saatko katsoa televisiosta mitä ohjelmia tahansa?
Rebecca: Minä en saa katsoa äidin ja isän televisiota.
H: Mitä he sanovat, kun et saa katsoa?
Rebecca: Joskus kysyn isältä, saanko katsoa piirrettyjä, kun hän on työssä. 
Joskus hän sanoo, että kyllä. Joskus me katsomme yhdessä 
Smack-Down!:ia.
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Lukella (poika, 6 vuotta, Englanti) on käytössään oma TV-vastaanotin, 
ja sitä hän voi katsoa milloin vain itse haluaa.

Luke: …Minulla on makuuhuoneessa oma televisio.
H: Niinkö.
Luke: Joskus katson televisiota hyvin aikaisin. Voin silloin katsoa vaikka 
Guest Pupsia.

Television katselu salaa vastoin aikuisten antamia ohjeita kuuluu eittä-
mättä samaan kategoriaan kuin Corsaron edellä mainitsemat tavat, joil-
la lapset kokeilevat itselleen asetettuja rajoja. Samoin tuntuu luontevalta 
yhtyä näkemykseen, että tällainen toiminta tiettyyn rajaan asti voi myös 
tukea lapsen itsetuntemusta ja identiteettiä ja sen kehittymistä. Se, syn-
nyttääkö toivotun käyttäytymisen rikkominen lapsien kollektiivista iden-
titeettiä lapsena tai auttaako se heitä aikuisena nykyisen elämänmallin 
näkymättömän puolen ymmärtämisessä, on vaikeampi kysymys. Mutta 
television katsominen salaa on varmasti jännittävä kokemus ja lisää osal-
taan lapsen itsetuntemusta, kuten Olli oivasti osoittaa erottamalla kaksi 
toisiaan lähellä olevaa tunnetta: pelon ja jännityksen. Jännityksen kestä-
misessä auttaa tieto siitä, että television voi sulkea tai voi mennä äidin tai 
isän luokse. Tehdä sitä, mikä tuntuu parhaalta.

Salassa katsominen lienee kuitenkin vain pieni osa lasten television 
katselua. Valtaosa lasten television kanssa vietetystä ajasta on myös muit-
ten, lähinnä perheenjäsenten, kanssa vietettyä aikaa. Seuraavassa tarkaste-
lenkin lähemmin sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä lasten katselu-
prosessissa ja sitä millaisista prosesseista ja merkityksistä se muodostuu.

6.3 Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys lasten mediasuhteessa

Symbolisen interaktionismin mukaan objektien merkitys syntyy vuoro-
vaikutusprosessissa ihmisten välillä. Merkityksen muodostumiseen vai-
kuttavat ennen muuta "merkitykselliset toiset", jotka toiminnallaan mää-
rittelevät asiaa. Ihmisellä itsellään on kuitenkin mahdollisuus hyväksyä, 
hylätä tai yhdistää uudella luovalla tavalla näitä merkityksiä. Symbolinen 
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interaktionismi tulkitseekin merkitykset sosiaalisina tuotoksina, jotka 
muodostuvat ihmisten välisissä vuorovaikutustoiminnoissa. Vuorovaiku-
tus tapahtuu joko kahden tai useamman yksilön välillä heidän toimintan-
sa avulla. Symbolinen interaktionismi tarkastelee myös ihmisten muodos-
tamia ryhmiä sen pohjalta, millainen toiminnallinen suhde siinä olevilla 
yksilöillä on. Mikä tahansa inhimillinen ryhmä muodostuu prosesseista, 
jotka sovittavat yhteen sen jäsenten toimia. (Blumer 1986, 7.)

Ryhmässä, kuten perheessä, toimiminen edellyttää vuorovaikutusta 
jäsenten välillä. Yhteisö tai ryhmä muodostuu yksilöistä, jotka toimivat 
vastavuoroisesti, ja tämä vastavuoroisuus synnyttää reagointia ja erilai-
sia suhteita ryhmän jäsenten välillä. Sosiaalinen vuorovaikutus on ennen 
muuta prosessi, joka luo ja synnyttää inhimillistä käyttäytymistä. Vuoro-
vaikutuksessa ihmisen täytyy ottaa huomioon toisten toiminta ja heidän 
aikomansa toiminta. Toisen tai toisten aktiivinen toiminta vaikuttaa siten 
ihmisen omaan toimintaan, jonka seurauksena hän saattaa hylätä aiko-
muksensa, korjata tai tarkistaa sitä, jättää sen toteuttamatta tai korvata 
sen jollakin muulla toiminnalla. Toisten toiminta siis määrittää sen, mi-
ten yksilö voi ryhmässä toimia. (Ibid., 8.)

Ihmisten muodostama ryhmä tai yhteisö on sosiaalinen muoto inhi-
millistä toimintaa varten. Ryhmä tai yhteisö sitoo jäsenensä sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen, joka toteutuu symbolisella tasolla. Symbolisen inte-
raktionismin mukaan inhimillinen ryhmäelämä on siis valtava proses-
si, jossa symbolisessa vuorovaikutuksessa toimien ihmiset muodostavat, 
pitävät yllä ja muuttavat maailmansa objekteja ja objektien merkityksiä. 
(Ibid., 12.)

Perheen television katselua voidaan tarkastella yhdessä toimimisena, 
jolloin sitä tarkastellaan ja tulkitaan toimintana, jolla on yhteisöllinen 
luonne. Tällaisen ryhmän sisäinen käyttäytyminen muodostuu yksilöiden 
ja heidän toimintansa linjoista suhteessa sen yhteen tai useampaan jäse-
neen, ja ryhmän liittynyt toiminta on sen jäsenten yksittäisten toimien 
sidos. Liittynyt toiminta edellyttää aina sosiaalisesti muodostunutta ryh-
mää, jonka sen jäsenet voivat nimetä ja tunnistaa. (Ibid., 17.) 

Perhe muodostaa ryhmän, mutta katselutilanteessa on mahdollista 
muodostaa muita erilaisia katsojaryhmiä. Haastattelussa vertailuryhmi-
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en lapset kertoivat useimmiten katsovansa televisiota yksin tai sisarus-
tensa kanssa. Suomalaiset lapset arvelivat katsovansa televisiota paljon 
myös vanhempiensa tai kavereittensa kanssa. Englantilaisista ja saksalai-
sista lapsista kolme arveli katsovansa televisiota yhdessä vanhempiensa 
kanssa. Ystäviä katselukumppaneina ei lapsista maininnut kukaan. Ver-
tailuryhmien lasten haastatteluissa muodostui kuva, että katseluryhmät 
muodostuivat eri ohjelmien kohdalla ja eri tilanteissa eri tavoin. Ryhmän 
muodostumiseen vaikuttitennen muuta ohjelman sisältö, joka liitti kat-
sojat yhteen.

Vertailumaiden vanhempien näkemykset katseluryhmistä ja tilanteis-
ta poikkesivat selvästi lasten esittämistä näkemyksistä. Englantilaiset ja 
saksalaiset vanhemmat kertoivat lastensa katsovan televisiota pääsääntöi-
sesti joko toisen vanhemman, sisarusten tai koko perheen kanssa yhdessä. 
Vain kaksi vanhemmista molemmista ryhmistä kertoi lastensa katsovan 
televisiota valtaosin yksin. Neljän englantilaisperheen ja yhden saksalais-
perheen vanhemmat nimesivät lapsensa ystävät yhtenä katsojaryhmänä. 
Myös suomalaiset vanhemmat arvioivat lastensa katsovan televisiota joko 
toisen vanhemman tai sisarusten kanssa. Tosin kahdeksassa perheessä 
kerrottiin lapsen katsovan paljon myös yksin.

Lasten ja vanhempien näkemysero syntyy todennäköisesti siitä, mikä 
tulkitaan katsomiseksi yhdessä (ks. esim. Kytömäki 1998; 1999). Lapset 
tuskin aina kiinnittävät huomiota aikuisen läsnäoloon tilassa, jossa hän 
katsoo televisiota, ja aikuiset puolestaan arvelevat jakavansa katseluti-
lanteen ja -ryhmän jäsenyyden, vaikka puuhaisivatkin jotakin muuta sa-
manaikaisesti. Tällaisesta tulkinnallisesta erosta voi osaltaan kertoa van-
hempien esittämät arvioit lasten yksin tapahtuvasta television katselusta. 
Suomalaisista vanhemmista kahdeksan kertoi lapsensa katsovan televisi-
ota usein yksin. Silti tutkimukseen osallistuneissa perheissä vain kahdella 
lapsella oli oma televisiovastaanotin. Sen sijaan englantilaislapsista kah-
deksalla oli oma vastaanotin ja vanhemmista vain kaksi arveli lapsensa 
katsovan televisiota yksin.

Yhdessä toimiminen edellyttää toteutuakseen kuitenkin kolmea suh-
teellisen pysyvää olotilaa, joita ovat toistuvuus, verkottuneisuus ja kon-
tekstuaalisuus (Blumer 1987, 70–77). Tarkastelen seuraavassa vertailu-



196 197

ryhmien perheiden television katselua yhdessä toimimisena suhteessa 
näihin olotiloihin.

6.3.1 Toistuvuus

Ihmisen sosiaalisen yhdessäolon yhtenä periaatteena voidaan pitää sopi-
muksellisuutta. Toisin sanoen niissä tilanteissa, joissa ihmiset ovat teke-
misissä toistensa kanssa, heidän täytyy etukäteen sopia siitä, kuinka ryh-
mässä toimitaan, tai arvella, kuinka toiset ihmiset mahdollisesti toimivat. 
Näin ryhmässä toimivat ihmiset jakavat yhteiset ja etukäteen muodoste-
tut merkitykset siitä, mitä heiltä ryhmän jäseninä odotetaan, ja he voivat 
ohjata omaa toimintaansa näiden yhdessä muodostettujen merkitysten 
mukaisesti. 

Tällaisia yhteisiä sopimuksia tehdään niin suurissa organisaatioissa 
kuin pienissä kahden ihmisen muodostamissa yksiköissäkin. Organisaa-
tiot julkaisevat strategioita ja visioita, joiden pohjalta niiden toimintaa 
ohjataan ja suunnitellaan. Pienet yksiköt harvemmin laativat strategioi-
ta, mutta yhteisistä pelisäännöistä sopiminen on tavallista. Sopimuksesta 
tai pelisäännöistä on kysymys myös silloin, kun perheenjäsenet laativat 
keskenään ohjeita perheen televisionkatselulle. Tällaiset toistuvuussopi-
mukset eivät luonnollisestikaan ole aina yhteisesti keittiönpöydän ääressä 
sovittuja, vaan usein muodostuneet käytännöiksi, jotka kuitenkin kaikki 
siihen kuuluvat jäsenet ovat oppineet tunnistamaan. Tällaisissa tapauksis-
sa sopimuksista voidaankin puhua ainoastaan metaforisessa mielessä.

Englantilaisista ja suomalaisista perheistä yhdeksän ja saksalaisis-
ta perheistä kuusi ilmoitti katsovansa televisiota säännöllisesti yhdessä. 
Perheet kokoontuivat television ääreen keskimäärin kahdesta kolmeen 
kertaa viikossa. Englantilaisessa ja suomalaisessa vertailuryhmässä kum-
massakin yksi perhe kertoi katsovansa televisiota yhdessä joka ilta, kun 
saksalaisessa ryhmässä tällaisia perheitä oli kolme. Yksi suomalainen per-
he kertoi katsovansa yhdessä myös television aamuohjelmia. 

Ohjelmat, joita vertailuryhmien perheet kertoivat katsovansa, poik-
kesivat joiltakin osin toisistaan (taulukko 6-8). Englantilaisissa perheis-
sä kokoonnuttiin katsomaan erilaisia sarjoja, elokuvia ja dokumentteja, 
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ja suomalaisia ja saksalaisia perheitä yhdistivät sarjojen lisäksi pääasias-
sa piirretyt. 

Lisäksi muutamat vanhemmat olivat erikseen maininneet perheessään 
katsottavan yhdessä muun muassa urheilua, viihdeohjelmia ja erilaisia 
visailuja.

Vertailuryhmien vanhemmat kertoivat sopineensa perheen lasten 
kanssa säännöt, jotka ohjasivat ja osaltaan myös sääntelivät lasten tele-
vision katselua. Säännöt koskivat katselun ajankohtaa, mutta myös sitä, 
mitä ohjelmia lapset saivat katsoa ja mitä eivät.

Vertailuryhmien vanhempien suhtautumisessa televisioon korostuivat 
myönteiset asiat. Suomalaiset vanhemmat arvostivat televisiossa muun 
muassa television välittämää myönteistä asennekasvatusta suhtautumi-
sessa eri rotuja edustaviin ihmisiin ja luontoon. Lasten katsottiin oppivan 
ohjelmista uusia tietoja ja uusien tietojen avulla heidän maailmakuvansa 
laajenee. Vanhemmat korostivat erityisesti television merkitystä lapsen 
kielelliseen kehitykseen. Sanavaraston laajentuminen ja vieraitten kiel-
ten oppiminen mainittiin erityisinä hyvinä asioina. Kielitaitojen lisäksi 
katsominen kehittää yleistä medialukutaitoa. Television koettiin myös 
ruokkivan lapsen mielikuvitusta ja auttavan erottamaan hyvän ja pahan. 
Huolta sen sijaan aiheuttivat ohjelmien sisältämä väkivalta, huono kie-
li ja katselun muulta puuhalta viemä aika. Eräs äiti kiteytti ajatuksensa 
seuraavasti:

Ohjelmatyyppi Suomalaiset 
perheet

Englantilaiset 
perheet

Saksalaiset 
perheet

1. Sarja / sarjat 5 10 2

2. Elokuvat 2 5 4

3. Ajankohtais-
ohjelmat

- - 2

4. Uutiset 1 5 4

5. Dokumentit 1 6 3

6. Piirretyt 4 1 4
 

Taulukko 6-8: Suomalaisten, englantilaisten ja saksalaisten perheiden seuraamat 
ohjelmat ohjelmatyypeittäin.                                                            N=34
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Viikonloppuisin kun tulee putkena ohjelmaa aamusta alkaen lapsi 
tulee aivan apaattiseksi, jos katsoo liian pitkään (esim. vanhemmat 
nukkuvat ja lapsi herää itse jo aiemmin). Myönteisiä asioita tele-
visiossa on, jos osaa ohjata lapsen hyvien ohjelmien pariin. Hän sel-
västikin nauttii niistä ihan kuin aikuinenkin. Lisää mielikuvista ja 
sanavarastoa. Mutta rajat katsomisella ja katsottavalla on oltava.

Englantilaiset vanhemmat korostivat suomalaisten tavoin uuden oppimi-
sen tärkeyttä, mutta myös sitä, että lapsi oppii ymmärtämään asioita. Te-
levision avulla vanhat ajat ja erilaiset elämäntyylit tulevat lapselle tutuiksi. 
Se antaa virikkeitä, rentouttaa ja viihdyttää lasta. Mollin äiti kertoi itse 
saavansa hyvää mieltä siitä, kun "näen tytön nauravan".  Myös luonto ja 
eläimet sekä niistä huolehtiminen ovat englantilaisvanhempien mielestä 
lapselle hyväksi. Huolenaiheiksi sen sijaan koettiin ohjelmissa käytettävä 
huono kieli, väkivalta ja ohjelmien kohtausten nopeasti vaihtuva tempo. 
Vanhempia pohditutti myös lasten samastuminen ohjelmissa esiintyviin 
hahmoihin ja niiden käyttäytymisen imitointi. Näin huolensa ilmaisi 
Marcuksen (poika, 6 vuotta, Englanti)  äiti:

Marcus mieltyy joihinkin tiettyihin hahmoihin ja uskoo, että hän voi 
olla kuten ne. Mikään ei voi satuttaa häntä". Mutta toisaalta televi-
sion hyvä piirre on äidin mielestä siinä, että "lapsi imee asioita kuin 
sieni ja sen tähden hän oppii opetusohjelmista ja dokumenteista.

Myös saksalaiset vanhemmat esittivät hyvin samankaltaisia näkemyksiä. 
Rebeccan (tyttö, 4 vuotta, Saksa) äitiä huolestutti ohjelmissa olevat "mai-
noskatkot, koska silloin on mahdollista, että lapset kääntävät ohjelman 
jollekin toiselle, sopimattomalle kanavalle". Kohtaan vastauksensa kir-
joittaneesta vanhemmasta yhdeksän kymmenestä oli huolestunut nimen-
omaan televisiossa esitetystä väkivallasta. Myönteisinä asioina mainittiin 
lasten mielikuvituksen ruokkiminen, ajankäsityksen kehittyminen ja eri-
laisten ongelmaratkaisujen käsittely lastenohjelmissa. Nadinen (tyttö, 5 
vuotta, Saksa) äiti kirjoitti:
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Piirretyt: erityisesti piirretyt ohjelmat ruokkivat fantasiaa silloin, 
kun niissä ei esitetä väkivaltaa. 
Luonto: Nykyaikana on vaikea näyttää lapsille luontoa ja sen sisäl-
tämiä kauniita puolia. Sen vuoksi luontoelokuvat ovat lapsille tär-
keitä, koska ne osoittavat millaisia elämiä ja kasveja on olemassa. 
Ennen kaikkea lapset oppivat jo pieninä kunnioittamaan eläimiä 
ja kasveja. 
Seesamekatu: Ohjelma tekee televisiossa erilaisia asioita ja niiden 
tuottamista näkyväksi. Näin lapset oppivat, etteivät kaikki tavarat 
vain tule kaupasta. Kuten esimerkiksi, että maito saadaan oikeasti 
saadaan lehmästä eikä kaupasta.

Vanhempien mielipiteet televisiosta olivat varsin samansuuntaiset. Sen 
sijaan television aukioloajoista muodostui ryhmien välillä merkittävä ero 
(Taulukko 6-9). Suomalaisissa perheissä vastaanotin oli auki keskimää-
rin kahdesta kolmeen tuntia vuorokaudessa, kun englantilaisissa perheissä 
vastaava aika oli neljä viisi tuntia.

Kun perhe kokoontuu katsomaan yhdessä jotakin ohjelmaa on liittyneen 
toiminnan toistuvuuden kannalta tärkeää se, kuka viime kädessä tekee 
päätöksen siitä, mitä ohjelmaa yhdessä katsotaan. Suomalaisissa ja sak-
salaisissa perheissä päätöksen tekivät vaihtelevasti vanhemmat, joko äiti 
tai isä tai molemmat. Kolmessa suomalaisessa perheessä ratkaisun teke-

Taulukko 6-9: Television aukioloaika mahdollista katselua varten vertailuryh-
mien perheissä.
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miseen osallistuivat sekä vanhemmat että lapset, ja seitsemässä perheessä 
lapset saivat itse päättää siitä, mitä ohjelmia he halusivat katsoa. Saksa-
laisissa perheissä vain kaksi kertoi lasten saavan itse päättää, mitä halu-
avat televisiosta katsoa. 

Kaikissa englantilaisissa perheissä ensisijaisen päätösvallan katsottiin 
olevan äidillä. Yhdeksässä perheessä ratkaisun tekivät vanhemmat yhdes-
sä. Katsottavan ohjelman päätti kolmessa perheessä lapsi. Puolet perheistä 
kertoi lasten saavan päättää sen, mitä  halusivat katsoa. 

Vastausten perusteella voidaankin todeta, että vertailuryhmien van-
hemmat olivat pitäneet varsinaisen päätösvallan itsellään valittaessa yh-
dessä katsottavia ohjelmia. Valinnan koskiessa lapsille tarkoitettuja ohjel-
mia, ratkaisuvalta siirrettiin lapsille.

Yhdessä toimivan ryhmän yksi keskeinen piirre on yhteisten sääntö-
jen tietäminen tai tunnistaminen. Lapset olivat vertailuryhmissä selvillä 
niistä yhteisistä katselusäännöistä, joita perheessä noudatettiin. He tie-
sivät esimerkiksi, miksi ohjelmaa ei saanut katsoa. Näin kuvasivat Iida 
(tyttö, 6 vuotta, Suomi) ja Molly (tyttö, 6 vuotta, Englanti) perheittensä 
katselunormeja:

H: Saatko sinä katsoa mitä vaan?
Iida: En aikuisten ohjelmia.
H: Mitä ovat aikuisten ohjelmat?
Iida: En oikein tiedä. Mutta mä katson kaikkea sellaista jännää. Mutta 
Kiia ei saa.
H: Muistatko yhtään elokuvan tai ohjelman nimeä, mitä ei saa katsoa?
Iida: En, kun niillä on niin vaikeita nimiä. Paitsi yksi elokuva on sellai-
nen, jossa on haita. Sen isi antaa katsoa. Mä olen katsonut sen isin kans-
sa ja yksin.
H: Sanooko äiti vai isi, ettei saa katsoa?
Iida: Äiti. Isi aina päättelee, saako katsoa.
H: Miten?
Iida: Se katsoo vähän niitä elokuvia. Jänniä kohtia. Ja jos ne on liian jän-
niä, se ei anna.
H: Onko sellaisia ohjelmia, joita et saa katsoa?
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Molly mainitsee joitakin ohjelmien nimiä.
H: Millaisia ohjelmia ne ovat?
Molly: En tiedä.
H: Kuka sanoo, että et saa niitä katsoa?
Molly: Äiti ja isä.
H: Mitä he sanovat?
Molly: Et saa katsoa televisiota.
H: Miksi he eivät anna sinun katsoa?
Molly: He eivät halua, että olen valveilla myöhään.
H: Haluaisitko itse katsoa niitä?
Molly: Haluaisin.

Yhdessä toimimisen toistuvuudelle on luonteenomaista, että sitä koske-
via sääntöjä ja merkityksiä joudutaan miettimään ja muuttamaan tietyin 
väliajoin uudelleen. Näin käy varmasti kaikissa lapsiperheissä, sillä lasten 
kyvyt katsoa erilaisia ohjelmia kasvavat iän myötä. Mutta samalla kasvavat 
myös vaatimukset. Yhdeksänvuotiaan suosikkiohjelma ei enää ole Pikku 
Kakkonen, toisin kuin tämän tutkimusryhmän esikouluikäisillä. Muut-
tuvien suosikkiohjelmien kanssa muuttuvat myös katseluajat. Muutokset 
puolestaan vaativat perheen sisäisten katselusääntöjen tarkistamista.

6.3.2 Verkottuminen

Verkottuminen liittää yksittäisen perheen television katselun laajempaan 
toiminnan verkkoon. Verkosto liittää tosiinsa eri toimijoita, ja näistä toi-
mijoista muodostuu laaja kirjo erilaisia toisistaan riippuvaisia toimintoja. 
Verkosto ei toimi automaattisesti. Siinäkin ihmiset toimivat eri tilanteissa 
ja se, mitä he tekevät, on tulosta määrittelystä, merkityksen antamisesta. 
Toiminta syntyy sen tuloksena, miten siihen liittyneet ihmiset tunnista-
vat tilanteen, jossa heidän odotetaan toimivan. Merkityksillä, jotka saavat 
osallistujat toimimaan kuten he tekevät asemassaan verkostossa, on oma 
tehtävänsä sosiaalisen interaktionismin prosessissa. Nämä merkitykset on 
muodostettu sosiaalisen määrittelyprosessin avulla, ja niitä on pidetty, hei-
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kennetty, vahvistettu tai muunnettu toiseksi sen mukaan, mikä milloinkin 
on ollut tarpeellista. (Blumer 1986, 18–19.)

Nykypäivän mediatuotanto on kansallisen tuotannon ohella laajaa ja 
monitasoista kansainvälistä kaupankäyntiä. Mediatuotteet ovat kaupan-
käynnin välineitä, ja ne ovat jo pitkään muodostaneet kansalliset rajat 
ylittäviä tuotanto-, markkinointi-, myynti- ja jakeluverkkoja, joihin yksit-
täiset perheet liittyvät omine kulutustottumuksineen. Varsinaisten media-
tuotteiden rinnalle on ilmestynyt erilaisia tavarantuotantolinjoja, joilla on 
kiinteät yhteydet varsinaisiin mediatuotteisiin. Koska tällaisten oheistuot-
teiden katsotaan lisäävän liikevaihtoa, niistä on tullut yhä tärkeämpi osa 
kansainvälistä mediateollisuutta.  Oheistavaratuotannon keinot hallitaan 
myös omilla kansallisilla markkinoilla. Esimerkiksi kansallisella tasolla 
pienten lasten suosikkiohjelma Pikku Kakkonen tarjoaa nettikauppan-
sa välityksellä ostettavaksi ohjelman logolla varustettuja paitoja, mukeja, 
avaimenperiä, kukkaroita, pelejä, cd-rom-levyjä, musiikkikasetteja jne. Siis 
lähes mitä vain, jonka voi arvella kiinnostavan pientä kuluttajaa. 

Eurooppalaisilla perheillä on käytettävissään sellaista ylimääräistä 
varallisuutta, joka mahdollistaa tällaisten oheistuotteiden hankkimisen 
( Johnson-Smaragdi 2001, 214–215). Eivätkä perheissä kasvavat lapset 
ole äänivallattomia sen suhteen, mitä perheisiin ostetaan. Lapset halua-
vat näitä tuotteita, kuten jo aikaisemmassa luvussa todettiin, muun mu-
assa sosiaalisten suhteittensa ja merkitystensä luomiseen. Tietyn mate-
riaalin omistaminen voi olla merkityksellinen tekijä vaikkapa johonkin 
kaveripiiriin kuulumisessa. Eivätkä näitä tuotteita hanki vain vanhem-
mat, vaan hankkimiseen osallistuvat myös isovanhemmat, kummit, sedät 
ja tädit. Verkko on laaja.

H: Mitä katsot televisiosta?
Oskari (poika, 6 vuotta, Suomi; luettelee nopeasti): Pokemon, Voitta-
mattomat ritarit, Robin Hood, Magian Mestari, (pienen miettimisen jäl-
keen) Simsalabim.
H: Kenen kanssa katsot?
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Oskari: Annan. Se on mun isosisko. Se on yhdeksän. ( Jatkaa) Mulla on 
Pokemon-juliste, missä on kaikkien muiden Pokemonien kuvat paitsi kah-
den. Kaksi vielä puuttuu, niin ois 152.
H: Kaksi puuttuu niin olisi 152. Keneltä olet saanut sen julisteen?
Oskari: Mun vaari osti.
H: Toivoitko sitä?
Oskari: Joo. Mä sanoin, voisitko sä vaari ostaa. Plii-is. Se maksoi vaan 
viisikymppiä Anttilasta.
H: Missä pidät julistetta?
Oskari: Kotona. Seinällä mun ja Annan huoneessa.
H: Tykkääkö Anna Pokemoneista?
Oskari: Tykkää. Mutta ei korteista. Mutta se ei anna niitä mulle, vaikka 
mä haluaisin. Se säästää ne.

Tähän tutkimukseen osallistuneitten englantilaisten ja suomalaisten van-
hempien mukaan lapsista suurin osa, yhdeksäntoista kahdestakymme-
nestäneljästä, oli esittänyt toiveita jonkin televisio-ohjelmaan liittyvän 
oheismateriaalin saamisesta. Suurimmassa osassa perheistä olikin erilai-
sia tuotteita hankittu. Eniten oli leluja ja videoita, mutta myös vaatteet 
ja pelit olivat suosittuja. Tässä suhteessa näitten kahden vertailuryhmän 
perheiden välillä ei ollut eroja. Oheismateriaalin hankkimisesta olivat 
kieltäytyneet kolmen suomalaisen ja kahden englantilaisen perheen van-
hemmat. Saksalaisista perheistä sen sijaan kuusi kertoi kieltäytyneensä 
hankkimasta toivottuja tuotteita. Neljään perheeseen sen sijaan oli os-
tettu eniten leikkikaluja, sitten vaatteita ja pelejä. Myös videokasetteja 
oli lapsille hankittu. 

Vertailuryhmien vanhempien näkemykset oheismateriaalin tarpeelli-
suudesta vaihtelivat ja on todennäköistä, että ostopäätökseen vaikuttavat 
myös sellaiset tekijät kuin tarve, tuotteen hinta– laatu-suhde ja perheen 
kulloinenkin taloudellinen tilanne. Lasten halu saada oheistuotteita voi 
olla vain yksi hankintaan vaikuttava tekijä, sillä myös monet vanhemmat 
haluavat olla mukavia lapsilleen ja ostavat tuotteita tuottaakseen iloa ja 
mielihyvää lapsilleen.
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6.3.3 Kontekstuaalisuus

Symbolisen interaktionismin mukaan (Blumer 1986, 20) toiminnan kon-
tekstuaalisuus tarkoittaa yhdessä toimimisen kytkeytymistä osallistujien 
aikaisempaan toimintaan. Yhdessä toteutettu uusi toiminta ei ole teorian 
mukaan koskaan mahdollista erillisenä menneistä toimista. Osallistujat, 
jotka ovat ryhtymässä tai ryhtyneet toimimaan yhdessä, liittävät siihen 
jo aiemmin hankkimansa objektien maailman merkitykset ja tulkinnat. 
Toiminnalla on symbolisen interaktionismin näkemyksen mukaan siten 
aina historiallinen sidos menneisiin tapahtumiin. Tosin hyvin mullista-
vissa tilanteissa on mahdollista, että ihmiset kehittävät yhteisen toimin-
nan vaikeammin tunnistettavia muotoja. Mutta tarkemmin analysoitaes-
sa niissäkin on aina havaittavissa yhteys aikaisempiin merkitysliittymiin. 
Uutta ei näin ollen voi ymmärtää, jos siihen ei ole liitettävissä tietoa jat-
kuvuudesta. Osallistujien uusi liittynyt toiminta voidaankin nähdä ho-
risontaalisena liikkeenä, johon muu aikaisempi liittyminen tekee verti-
kaalisen sidoksen.

Kontekstuaalisesti tarkasteltuna lapsen mediasuhdetta rakentavat ob-
jektit ja merkitykset, jotka ovat syntyneet aiempien ja pienten lasten ky-
seessä ollessa yleensä kotona saatujen kokemusten vaikutuksesta. Uuteen 
toimintaan, tulkintaan tai merkitykseen liittyy aina varhaisempien toi-
mintojen, tulkintojen ja merkitysten kirjo. Siksi onkin varsin perusteltua 
väittää, että pienten lasten television katselussa luodaan ensimmäisinä 
vuosina perusta tulevaisuuden mediasuhteelle. Murrosiässä nuoret laajen-
tavat käyttämiensä mediavälineiden määrää ja televisio menettää suosi-
tuimmuusasemansa. Ajallisesti median käyttö kuitenkin kasvaa, ja kuvaan 
tulevat musiikkiin liittyvät viestimet, kuten radio, mutta myös lehdet ja 
Internet saavat nuorista käyttäjiä (mm. Johnson-Smaragdi 2001, 217). 

Viime vuosien selvä suuntaus on ollut eri mediasisältöjen ja jopa ul-
koasun samankaltaistuminen. Sanomalehdet ovat saaneet tunnistettavia 
piirteitä ulkoasuunsa erityisesti Internetistä. Sama suuntaus näkyy tele-
vision iltapäivisin nuorille katsojille suuntaamissa niin kutsuissa chat-
ohjelmissa, joihin nuoret voivat osallistua matkapuhelimella lähetettä-
villä tekstiviesteillä.  Ja siinä missä aikuistenkin mediavälineet, siirtävät 
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myös lasten mediavälineet sisältöjään välineestä toiseen. Intermediaali-
suus onkin keskeinen sisällöllinen tekijä tämän hetken mediassa (kts. 
mm. Lehtonen 1996; 2001). Myös pienten lasten suosikit löytyvät eri-
laisina mediaversioina, mutta samanaikaisesti tekijänoikeuksien yhdis-
tyessä suurille tuottajille eri hahmot voivat esiintyä uusissa ja erilaisissa, 
perinteisistä tai totutuista konteksteistä poikkeavissa yhteyksissä. Näin 
interaktionismin perusoletuksen mukaan onkin todennäköistä, että var-
haislapsuudessa tapahtuva mediaan liittyvä toistuva ja verkkoutunut toi-
minta luo yhteyttä eri välineiden käytön ja valinnan välillä tapahtuville 
liittyville tulkinnoille.

Kontekstuaalisten liittymien muodostumiseen vaikuttavat erilaisten 
välineiden lisäksi muut perheen ulkopuolelta tulevat tekijät. Tällaisia te-
kijöitä ovat esimerkiksi perheen sosioekonominen tausta (mm. Bucking-
ham 1998; d’Haenens 2001, 80–84), joka mahdollistaa tai estää erilaisten 
välineiden hankkimisen lasten käyttöön. Ekonominen tilanne on länsi-
maissa elävillä huomattavan korkea verrattuna aasialaisten ja afrikkalais-
ten perheiden käytettävissä oleviin varoihin ja mahdollisuuksiin. Pohjim-
miltaan on siis kysymys yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista työ-
hön ja toimeentuloon, oman henkilökohtaisen varallisuuden kasvattami-
seen, mutta myös yhteiskunnan eritasoisesta liittymisestä sekä toistuvalla 
että verkottuneella tavalla ympäröivään maailmaan. Läntiset yhteiskunnat 
ovat jo nyt muuttuneet verkkoyhteiskunniksi, joiden toiminta pohjautuu 
verkkojen olemassaoloon. Verkostoyhteiskunta liittää sen jäsenet yhteen 
verkostoiksi, joiden rakenne muuttuu tilanteiden ja olosuhteiden muut-
tuessa. Mediaan liitettynä verkostoyhteiskunta tarkoittaa median sisältö-
jen verkottunutta tuotanto- ja toimintatapaa, jossa mediasisältöjen tekijät 
voivat olla eri henkilöitä tai toimijoita kuin median jakelusta vastaavat 
tahot. Nykyinen teknologia mahdollistaa verkkojen muodostamisen yli 
maantieteellisten, kulttuuristen ja kansallisten rajojen.

Verkottuneet yhteiskunnat ovat hyvin kapitalistisia, mutta eri tavoin 
kuin industrialistisen kapitalismin aikaan. Verkkoutumisella on huomat-
tavia vaikutuksia yhteiskuntiin, kun se sallii pääoman kontrolloimatto-
man liikkumisen ulkoistamalla ja individualisoimalla työntekijöitä sekä 
mahdollistamalla samanaikaisen globaalin ja asiakaskohtaisen viestinnän. 
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Edellisten lisäksi verkottuminen keskittää kehityksen joillekin alueille 
toisten kehityksen taas pysähtyessä tai taantuessa. Tällaisessa monimut-
kaisessa tilanteessa verkkojen välityksellä ja avulla tapahtuva viestintä 
edellyttää yhteisten ja jaettujen kulttuuristen merkitysten ja koodien li-
sääntymistä. Tämä tarkoittaa myös yhä laajemmin tapahtuvaa yhteisten 
arvojen, kokemusten ja merkitysten jakamista. Verkkoyhteiskunta muut-
taa kulttuurisia koodeja tuottamalla vaihtoehtoisia merkityksiä ja muutta-
malla "pelin sääntöjä". (Castells 1997, 15–16.) Siksi on tärkeää vahvistaa  
identiteettiä, koska vain se voi liittää merkityksen verkkojen abstraktiin 
ja välineellisesti toimivaan logiikkaan.

6.4 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimuksen perusteella voi todeta lapsen ja television suhteen muodos-
tavan moniulotteisen ja monisyisen vuorovaikutussuhteen. Seuraavassa 
esitetään yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista. Aluksi esitetään ver-
tailuryhmien lasten välineellisessä mediaympäristössä olleet yhteneväisyy-
det ja eroavuudet. Tältä osin on tärkeä huomata, että yhteenvedon sisäl-
tö rakentuu siis tutkimusaineiston keräämisen ajankohdan vuoden 2000 
perusteella. Tämän jälkeen on lasten mediaympäristössä tapahtunut no-
peaa muutosta Internetin, tietokoneiden ja digitaalisen medianvälineit-
ten kehittymisen ja yleistymisen myötä. Vertailuryhmien mediaväline-
ympäristön yhteenvedon jälkeen siirrytään tarkastelemaan lasten sosiaa-
lista mediaympäristöä. Kolmannessa alaluvussa esitetään vertailuryhmien 
audiovisuaalisen informaation tulkinnassa esiin tulleet tutkimustulokset. 
Tällöin mediasuhdetta tarkastellaan symbolisena mediaympäristönä. Lo-
puksi tarkastellaan lasten kulttuurista mediaympäristöä. Seuraavassa lu-
vussa 7 tutkimuksen tuloksia syvennetään tämän ryhmittelyn pohjalta 
lähemmin.

6.4.1 Lasten välineellinen mediaympäristö

Vertailuryhmien lasten kotona olevien TV-vastaanottimien määrissä oli 
ryhmien välillä eroja siten, että suomalaisissa ja saksalaisissa perheissä 
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oli kaksi televisiovastaanotinta, kun niitä oli englantilaisten lasten koto-
na kolme. Englantilaista lapsista kahdella kolmasosalla oli huoneessaan 
oma TV-vastaanotin, kun se oli suomalaislapsista ja saksalaislapsista yh-
teensä vain kolmella lapsella. Sen sijaan saksalaisilla lapsilla oli valittava-
naan jonkin verran useampia kanavia kuin englantilaisilla lapsilla. Vähiten 
kanavavaihtoehtoja oli suomalaisilla lapsilla. Kuvantallennelaitteet olivat 
lähes kaikkien vertailuryhmien lasten kotona. 

Saksalaisten ja suomalaisten lasten kotoa löytyi hieman englantilais-
perheitä  useammin tietokone. Kymmenellä lapsella oli käytettävänään 
tietokone, ja neljällä heistä oli myös Internet-yhteys. Puolessa perheistä 
lapset viettivät tietokoneen parissa tunnin verran päivässä.  He eivät kui-
tenkaan viettäneet lainkaan aikaa Internetissä. Englantilaisperheistä hie-
man yli puolella oli tietokone ja kolmanneksella Internet-yhteys. Aikaa 
tietokoneen parissa englantilaiset lapset viettivät päivittäin keskimäärin 
tunnin ja kahdessa perheessä lapsi vietti osan aikaa myös  Internetissä. 

Merkittävä ero vertailuryhmien välillä oli sen sijaan lasten päivittäi-
sessä television katseluun käytetyssä ajassa samoin kuin television päivit-
täisessä aukioloajassa. Vertailuryhmistä suomalaiset ja saksalaiset lapset 
käyttivät suunnilleen saman verran aikaa television katseluun. Keskimää-
rin he katsoivat televisiota tunnista kahteen. Eniten televisiota katsoivat 
englantilaiset lapset, joiden katseluaika oli noin kaksi tuntia. Suomalai-
sissa ja saksalaisissa perheissä televisio oli auki kahdesta kolmeen tun-
tiin päivässä ja englantilaisissa neljästä tunnista ylöspäin. Englantilaiset 
ja saksalaiset pojat käyttivät hieman tyttöjä enemmän aikaa television 
katseluun. 

Suurin osa suomalaisista ja englantilaisista lapsista kävi myös elokuvis-
sa. Keskimäärin käyntikertoja oli vuodessa kaksi tai kolme. Tässä ei ollut 
ryhmien välillä eroja. Suomessa pojilla käyntikertoja oli kuitenkin jonkin 
verran enemmän kuin tytöillä. Saksalaisista lapsista valtaosa ei vuoden ai-
kana käynyt lainkaan elokuvissa.
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6.4.2 Sosiaalinen mediaympäristö

Vertailuryhmistä englantilaiset lapset katsoivat televisiota selvästi ajalli-
sesti kahta muuta ryhmää enemmän. Vähiten televisiota katsoivat  sak-
salaiset lapset, mikä varmasti selittyy ryhmän lasten muita vertailuryh-
miä nuoremmalla iällä. Suomalaisista lapsista suurin osa ja englantilai-
sista lähes poikkeuksetta kaikki muistivat suosikkiohjelmansa lähetys-
ajan. Saksalaisista lapsista kolmannes muisti mieliohjelmansa alkamis-
ajankohdan.

Kaikissa kolmessa vertailuryhmässä valtaosa lapsista kertoi oma-aloit-
teisesti katsomistaan ohjelmista jälkeenpäin ja halusi keskustella vanhem-
piensa kanssa näkemästään. Saksalaiset lapset tiedustelivat vanhemmil-
taan myös näiden mielipidettä ohjelmista. Valtaosa lapsista totesi, ettei 
ollut koskaan pelännyt televisiota katsoessaan. Lapset kuitenkin ilmaisi-
vat erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja siltä varalta, jos heitä mahdollisesti pe-
lottaisi. 

Vanhemmat ilmaisivat kaikissa vertailumaissa sekä myönteistä että 
varautunutta suhtautumista televisioon. Televisio koettiin valtaosin kui-
tenkin hyväksi välineeksi lapsille. Hyvinä asioina mainittiin myönteinen 
asennekasvatus, uuden oppiminen ja lasten maailmankuvan avartaminen. 
Televisiolla katsottiin olevan kehittävä vaikutus lasten kielelliseen kehi-
tykseen sanavarastoa laajentavana. Television todettiin antavan virikkei-
tä, rentouttavan ja viihdyttävän lapsia. Kaikkien ryhmien vanhempien 
huolenaiheeksi nousi kaksi keskeistä tekijää: väkivallan esittäminen ja 
huono kieli. 

Merkittävä ero vertailuryhmien välillä oli lasten päivittäisessä televisi-
on katseluun käytetyssä ajassa. Suomalaiset vanhemmat arvioivat lasten-
sa katsovan televisiota päivittäin keskimäärin tunnin verran, kun muissa 
vertailuryhmissä lasten katseluajaksi arvioitiin yli kaksi tuntia. Suurin ero 
vertailuryhmien välillä oli kuitenkin television aukioloajoissa. Suomalai-
sissa perheissä vastaanotin oli auki kahdesta kolmeen tuntia ja englanti-
laisissa neljästä jopa seitsemään tuntiin päivässä.
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6.4.3 Symbolinen mediaympäristö

Kun tarkastellaan vertailuryhmien lasten tulkintojen eroja siinä, mistä 
näkökulmasta he tarkastelivat elokuvan tapahtumia, tarkastellaan sym-
bolista mediaympäristöä. Vertailuryhmien lasten tulkinnat erosivat siinä, 
mistä näkökulmasta he tarkastelivat elokuvan tapahtumia. Englantilaiset 
lapset valitsivat tarkastelukulmakseen elokuvan henkilöhahmon, pojan 
näkökulman, kun suomalaisten lasten tarkastelua hallitsi selvästi useam-
min linnun näkökulma. Englantilaiset lapset samastuivat poikaan ja suo-
malaiset lapset lintuun.

Elokuvan auditiivinen maailma osoittautui lapsille tärkeäksi välineeksi 
hahmottaa elokuvan eri tason tapahtumia. Äänet auttoivat lapsia eloku-
van tarinan ymmärtämisessä, juonen seuraamisessa, tunneilmapiirin tun-
nistamisessa ja kohtausten liittämisessä toisiinsa.  Ääniefektien merkitys 
ilmeni kaikissa vertailuryhmissä, mutta tuli erityisen selvästi esiin suo-
malaisten poikien kohdalla. Suomalaiset pojat kommentoivat elokuvan 
tapahtumien itselleen ääneen katselun aikana ja viittasivat myöhemmin 
elokuvan äänimaailmaan. Myös saksalaiset lapset ilmaisivat runsaasti aja-
tuksiaan ääneen.

Englantilaiset lapset viittasivat elokuvan abstraktiin tasoon muita ver-
tailuryhmiä useammin. Vertailuryhmissä elokuvan eri teemoja ilmaistiin 
monipuolisesti ja lapset esittivät niistä yksilöllisiä ja persoonallisia muun-
nelmia. Kaikkiin vertailuryhmiin kuuluneet lapset liittivät tulkinnassaan 
yhteen ohjelman tapahtumia ja omia aikaisempia kokemuksiaan. Raken-
taessaan näiden kahden erilaisen, omakohtaisen kokemuksen ja fiktiivisen 
tarinan välille yhteyden, lapset syvensivät omaa merkityksenantoproses-
siaan. Osaltaan elokuva toimi palauttajana ja toi mieleen muistoja aikai-
semmista tapahtumista ja kokemuksista.

6.4.4 Kulttuurinen mediaympäristö

Vertailuryhmien lapsilla oli lähes poikkeuksetta erilaista televisio-ohjel-
miin liittyvää oheismateriaalia: videoita, pelejä, kortteja ja vaatteita. Pyyn-
nöt tällaisen materiaalin hankkimista olivat tuttuja myös niissä perheissä, 
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jotka eivät olleet oheismateriaalia hankkineet. Oheismateriaalien ohella 
kaikkien vertailuryhmien lapsilla oli käytettävissään erilaisia kansallisia 
televisiokanavia ja satelliittikanavia keskimäärin 5–10 kappaletta ja yli-
kansallinen ohjelmatarjonta oli vertailuryhmien lasten käytettävissä käy-
tännöllisesti katsoen koko ajan. 

Lasten katsomien televisio-ohjelmien suosikkilistalla esiintyi runsaas-
ti ylikansallista alkuperää olevaa ohjelmatuotantoa. Pokemon oli poikien 
suosiossa, ja Disneyn piirretyt hahmot tyttöjen suosiossa. Suomalaiset ja 
englantilaiset lapset katsoivat myös kansallisia perhesarjoja ja perheoh-
jelmia. Saksalaiset lapset katsoivat muita ryhmiä enemmän lapsille suun-
nattua ohjelmistoa.
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OSA III: MEDIAKOMPETENSSI 

TULKINTATAITONA
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Tutkimuksessa on etsitty vastausta kysymykseen, millaisia merkityksiä 
lapset antavat näkemänsä audiovisuaalisen informaation sisällölle ja hyö-
dyntävätkö lapset näissä tulkinnoissa heidän aikaisempia kokemuksiaan. 
Edellisen kysymyksen lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu tulkinnassa 
ilmeneviä mahdollisia kulttuurisia eroja ja millaisia erot ovat, jos niitä il-
menee. Tutkimuksen kolmas lähtökohta on ollut arvioida käytetyn teo-
rian, symbolisen interaktionismin, mahdollisuuksia lasten mediasuhteen 
tutkimuksessa.

Lasten audiovisuaalisen informaation tulkintaa ja mediasuhdetta on 
lähestytty symbolisen vuorovaikutusteorian käsittein. Tutkimuksen kes-
keinen tavoite on ollut luoda monipuolinen kuva median roolista ja las-
ten mediaympäristöstä heidän jokapäiväisen elämänsä kulttuurisessa kon-
tekstissa. 

Tässä luvussa lasten mediaympäristöä ja mediasuhdetta (välineellinen, 
sosiaalinen, symbolinen ja kulttuurinen mediaympäristö) tarkastellaan 
mediakompetenssiin liittyvän tulkintataidon resurssina. Resurssit muo-
dostuvat välineellisestä mediaresurssista sekä sosiaalisesta, symbolisesta 
ja kulttuurisesta tulkintaresurssista. Luvun loppupuolella erillisissä ala-
luvuissa arvioidaan symbolisen interaktionismin teorian mahdollisuuksia 
lasten mediasuhteen tutkimuksessa samoin kuin nyt tehtyä tutkimusta.

7.1 Median tulkintataidot ja media resurssina

Tutkimus ja sen asetelma on perustunut symbolisen interaktionismin 
(Blumer 1986, 5) ajatukseen siitä, että media ja sen välittämä informaatio 
saa aikaan lapsessa tulkintaprosessin. Tässä tulkintaprosessissa lapsi antaa 
informaatiolle merkityksen. Symbolisen interaktionismin mukaan muo-
dostetut merkitykset eivät kuitenkaan ole pysyviä, vaan ne voivat muuttua 
tai liittyvät toisiin merkityksiin muodostaen siten uusia merkityksiä. Ai-
emmin muodostuneet merkitykset voidaan myös ohittaa tarpeettomina. 
Teorian mukaan lapsen mediainformaation tulkinta voi myös osallistua 
hänen identiteettinsä kehitykseen. 

Lapsen median tulkintataito on osa hänen mediakompetenssiaan, joka 
koostuu neljänlaisista taidoista (Varis 1998, 375–377; Kotilainen 2000, 
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31–33).  Ensinnäkin mediakompentessi sisältää mediakriittistä osaamis-
ta, jolla tarkoitetaan tulkitsijan kykyä ymmärtää ja arvioida informaatiota 
ja toiseksi tietoa medioista sekä niiden käytön osaamista. Kolmanneksi 
mediakompetenssin tulkintataito on median refleksiivistä käyttöä, jolla 
tarkoitetaan käyttäjän omiin tarpeisiin liittyvää mediakäyttöä. Refleksii-
viseen käyttöön kuuluu myös median luonteen ymmärtäminen. Neljän-
neksi tulkintataitoon liittyy median muotoilun ja median sisältöjen ra-
kentumisen ymmärtäminen. Tällä tarkoitetaan ymmärrystä median ja sen 
välittämien sisältöjen kulttuurisesti tuotetusta konstruktiosta. 

Lapsen mediakompetenssi tulkintataitona on symbolisen interaktio-
nismin teorian mukaisesti lapsen refleksiivistä kykyä käyttää mediainfor-
maatiota, mediaan liittyvää tietoa ja taitoa ja käyttää mediavälineitä sekä 
ymmärtää näitä eri tekijöitä persoonallisesti. Persoonalliseen ymmärtä-
miseen liittyvät myös median lapsessa synnyttämät tunteet. Lapsen me-
diatulkintataito on suhteessa lapsen fyysiseen ja kehitykselliseen ikään, 
hänen tietoihinsa ja taitoihinsa, sosiaalisiin suhteisiinsa ja mediaväline- 
ja mediasisältöympäristöönsä. Lasten mediaan liittyvästä tulkintaidosta 
symbolisena vuorovaikutuksena on perusteltua kuitenkin puhua media-
kompetenssina, joka yläkäsitteenä sisältää myös lasten mediatulkinnan 
lisäksi muita mediaan liittyviä taitoja. Mediakompetenssin käsitettä on 
käytetty jo varsin pitkään ja siten sen voidaan katsoa vakiinnuttaneen 
asemansa aihealueen tutkimuksellisena käsitteenä, joka pitää sisällään siis 
myös mediaan liittyvät tulkintataidot.

Lapsen mediakompetenssi tulkintaitona kehittyy spiraalinomaisena 
kehitysprosessina, jossa median tarjoamat tulkintasisällöt osaltaan kas-
vattavat lapsen omassa, aktiivisessa tulkintaprosessissa erilaisiin käsittei-
siin, tapahtumiin, tunteisiin, symboleihin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin suh-
teisiin liittyvää tulkintataitoa. (Vrt. Karma 2006, 127–137.) Näin media 
muiden lapsen elämään vaikuttavien tekijöiden ohella muodostaa osal-
taan resursseja, joiden avulla lapsi kehittää refleksiivisesti kulttuurin hy-
väksymien asioiden hallintaa. (Murdock 2000, 91.) Mediakompetenssi 
ja median tulkintataidot ovat näin tarkasteltuna osa lapsen kulttuurista 
kompetenssia eli kulttuuristen käsitteiden, symbolien ja sosiaalisten yh-
teyksien ymmärtämistä.
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Lapsen asemaa, kykyä ja mahdollisuutta hankkia kulttuurista kompetens-
sia, kykyä tunnistaa kulttuurin koodistoa, ohjaavat osaltaan vanhempien 
sosioekonominen asema, sosiaaliset suhteet sosiaalisena resurssina sekä 
symbolinen ja käsitteellinen ympäristö kulttuurisena resurssina. Nämä 
kolme ulottuvuutta muodostavat siten sen kulttuurisen tilan, joka vaikut-
taa lapsen arvostuksiin, mieltymyksiin, tunteisiin ja elämäntapaan (Hon-
neth 2000, 8). Lapsen käytettävissä olevat ja hänen kulttuurisen kompe-
tenssinsa kehittymiseen vaikuttavat resurssit ovat:

1. Lapsen käytettävissä olevat, taloudellisista edellytyksistä riippuvai-
set mahdollisuudet, kuten mediavälineiden ja niiden sisältöjen hank-
kiminen, ovat suhteessa perheen ekonomisiin ja taloudellisiin resurs-
seihin. Tärkeätä on kuitenkin huomata, että perheessä oleva hyvä ta-
loudellinen tilanne tai taloudellinen menestys, mikä osaltaan mahdol-
listaa mediavälineiden hankkimisen, ei kuitenkaan vielä välttämättä 
takaa lapselle muodostuvaa symbolista ja kulttuurista kompetenssia 
tai päinvastoin. 

2. Sosiaalinen resurssi viittaa lapsen sosiaaliseen verkostoon ja sen 
avulla tapahtuvaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen integroitumiseen. 
Verkoston muodostavat ennen muuta lapsen vanhemmat, sukulaiset, 
ystävät ja vertaisryhmä. Sosiaaliset suhteet ovat ensiarvoisen tärkeä 
osa kulttuurisen kompetenssin rakentumista. Sosiaalisena resurssina 
käytettynä media mahdollistaa sosiaalisen oppimisen kautta lasten ky-
vyn tunnistaa ja huomioida kulttuurin yleisesti hyväksymät  sosiaali-
set tunnusmerkit. 

3. Symbolinen resurssi tarkoittaa kielen ja siihen liittyvien sääntöjen, 
tottumusten ja asenteiden hallintaa. Symbolinen resurssi johtaa usein 
hyvään kommunikatiiviseen taitoon, joka puolestaan mahdollistaa 
muitten kompetenssien hankkimista. 
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4. Lapsen mediaan liittyvä kulttuurinen resurssi voidaan puolestaan 
nähdä laajemmin median välittämien kulttuuristen sisältöjen avulla 
tapahtuvana kulttuuristen koodien tulkintataitojen kehittymisenä.

Lapsen erilaisten kompetenssien kehittymisen taustatekijät ovat siten 
toisaalta vanhempien ja perheen sekä yhteiskunnan ja kulttuurin tarjoa-
missa resursseissa. Nämä tekijät yhdessä muodostavat sen pohjan, jossa 
lapsi kehitysvaiheensa ja persoonallisuutensa puitteissa rakentaa kommu-
nikatiivisia, symbolisia ja kulttuurisia taitojaan, kompetenssejaan. Näiden 
eri tasojen voidaan katsoa yhdessä muodostavan eräänlaisen lapsen kult-
tuurisen tilan, joka sisältää lapsen arvostukset ja mieltymykset ja suuntaa 
hänen tapaansa toimia elämässä. (Honneth 2000, 8) Näin kulttuurinen 
kompetenssi toimii ohjaavana tekijänä lapsen elämässä ja vaikuttaa hä-
nen toimintaansa ja tulevaisuuteensa (Bourdieu 1984, 22–28; Bourdieu & 
Passeron 1977, 82–97). Erilaiset ja eritasoiset resurssit eivät kuitenkaan 
välttämättä ole toistensa edellytyksiä, vaan lapsen perheessä voi esimer-
kiksi olla runsaasti sosiaalista tai kulttuurista kompetenssia ja niukasti 
taloudellisia resursseja tai päinvastoin. 

Kulttuurisen kompetenssin hankkimisen, omistamisen ja kehittymisen 
tekijät ovat: ensinnäkin kulttuurin käsite- ja luokittelujärjestelmän hy-
väksyminen, toiseksi kulttuurissa käytettävän käsitteistön hallitseminen 
ja kolmanneksi kulttuurin arvostusten ja kulutuskäyttäytymisen hyväk-
syminen. Siten kulttuurinen kompetenssi onkin käsitettävä ennen muu-
ta eräänlaisena kulttuurisena pätevyystasona, sosiaalisesti hyväksyttyjen 
asioiden hallintana. (Bourdieu & Passeron 1977, 71–73; Murdock 2000, 
91; Rydin 1996, 227–236.) 

Kulttuurisen kompetenssin kehittymisen formaaleja edustajia ovat en-
nen muuta yhteiskunnan viralliset kasvatusinstituutiot, jotka sisällöllisesti 
tukeutuvat yhteiskunnassa vallitseviin ja yleisesti hyväksyttyihin arvoihin 
(Bourdieu 1984, 23, 328; Tylor 1997, 67; Rydin 1996, 217–218; 237). 
Informaaleina kulttuurisen kompetenssin muodostumiseen vaikuttavina 
toimijoina voidaan sen sijaan pitää niitä yhteiskunnassa laajalle leviäviä 
ja periaatteessa kaikkien saatavilla olevia symbolisia ja kulttuurisia käsit-
teitä ja arvoja levittäviä viestintävälineitä. Niillä on yhteiskunnan antama 
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lupa toimia, vaikka niiden välittämiä sisältöjä ei suoraan ohjatakaan yh-
teiskunnan taholta. Mutta on sitten kyse formaalin tai informaalin insti-
tuution välittämästä informaatiosta, kaikki kulttuuriset toimintatavat ja 
sisällöt, populaarikulttuurista korkeakulttuuriin, edellyttävät jonkinlaista 
kompetenssia niiden sisältöjen tulkitsemiseksi. Nämä taidot rakentuvat 
lapsuudesta lähtien erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa kotona, päiväkodis-
saja koulussa, perheessä ja vertaisryhmässä. Lisäksi taitoja kartuttavat 
myös mediasisällöt ja niihin liittyvät toiminnot ja tulkinnat.

Mediakompetenssia tulkintataitona voidaan siten pitää myös kult-

tuurisena kompetenssina, joka ilmenee erilaisina median käyttötapoina, 
median kielen, ilmausten ja toiminnan hallintana. Nämä lapsen mediaan 
liittämät tiedot, taidot ja toiminnat puolestaan heijastuvat erilaisina miel-
tymyksinä ja elämäntyyleinä. Mediakompetenssi tulkintataitona muodos-
tuukin siten eräänlaiseksi vastaanoton, arvostamisen ja toiminnan yhtei-
seksi alueeksi. (Vrt. esim. Bourdieu & Passeron 1977, 70–75.) 

Lapsen median tulkintataitojen kehittyminen tapahtuu itsereflektion 
ja aktiivisen toiminnan kautta, jossa tulkintaan vaikuttavat yksilölliset että 
kollektiiviset tekijät. Yksilö ohjaa itseindikaation avulla merkityksenanto-

Kuvio 7-1: Lapsen mediakompetenssin muodostumisen keskeiset resurssit ja nii-
den suhteet tulkintaympäristönä tarkasteltuna.



216 217

aan, tulkintaansa ja tämä ilmenee hänen toiminnassaan (Blumer 1986, 12; 
Rönnberg 1996, 207–233). Mutta samanaikaisesti merkityksenantamista 
ohjaavat median sisällöt, niiden kategoriat ja luokittelut sekä toiminta-
tavat. Vaikka lapsi itse ei konstruoi mediasisältöjä tai niiden luokitteluita 
eikä voi vaikuttaa median toimintatapoihin, hän kuitenkin joutuu käyt-
tämään median luokituksia ja toimintamekanismeja mediaa tulkitessaan. 
(Wacquant 1995, 29.) Siten voidaan sanoa, että median käyttämät ja vä-
littämät luokittelut ja toimintatavat taustatekijöinä ohjaavat lapsen kult-
tuuriseen kompetenssiin kuuluvan mediakompetenssin kehittymistä. (Ks. 
esim. Bourdieu 1998a; Wacquant 1995, 34.)

Lapsen mediasuhteen tarkastelu yhdessä kulttuurisen kompetenssin 
kehittymiseen liitettynä mahdollistaa lapsen ja median suhteen tarkaste-
lun sekä yksilö- ja ryhmätasoilla että yhteiskunnallisella ja kulttuurisella 
tasolla. Lapsen mediasuhde tulkintaitona koostuu siten mediasta lapsen 
välineellisenä, sosiaalisena, symbolisena ja kulttuurisena resurssina. (Vrt. 
Kupiainen & al. 2006.)

Mediaympäristössä lapsen materiaalinen mediaresurssi muodostuu 
perheen taloudellisten edellytysten mukaisesti. Tämä tarkoittaa siis en-
nen muuta perheen mahdollisuutta hankkia ja omistaa erilaisia mediavä-
lineitä ja niiden mediasisältöjä. Materiaalinen mediaresurssi sisältää kui-
tenkin mahdollisuuden käyttää myös muita kuin kotona olevien medioi-
ta ja mediasisältöjä, kuten vaikkapa elokuvissa tai konserteissa käymisen. 
(Mm. Bourdieu & Passeron 1977.)

Sosiaalinen mediaresurssi muodostuu median käytöstä osana lapsen 
sosiaalista tukiverkkoa ja sen avulla tapahtuvasta sosiaaliseen yhteisöön 
ja kulttuuriin integroitumisesta. Sosiaalisilla suhteilla on keskeinen rooli 
lapsen mediakompetenssin rakentumisessa. Hyvä sosiaalinen mediare-
surssi kehittää lapsen kykyä tunnistaa ja huomioida sosiaalisia suhtei-
ta ja niihin liittyviä koodeja. (Murdock 2000, 90–93; Rönnberg 1996, 
128–132.)

Symbolinen mediaresurssi tarkoittaa erityisesti median avulla tapah-
tuvan kielen ja siihen liittyvien sääntöjen, tottumusten sekä erilaisten ar-
vojen ja asenteiden hallinnan taitojen kehittämismahdollisuuksia. Nämä 
taidot kulttuurina kompetenssina johtavat hyviin vuorovaikutustaitoihin, 
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jotka puolestaan osaltaan mahdollistavat muitten kompetenssien hank-
kimista. (Bourdieu 1984, 28–32; Rydin 1996, 213–214 .)

Kulttuurinen mediaresurssi tarkoittaa median sisältämien kulttuuris-
ten käsite- ja luokittelujärjestelmien hallitsemista ja kulttuuristen arvos-
tusten omaksumista. Kulttuurinen mediakompetenssi mahdollistaa eri-
laisten inhimillisessä kulttuurissa esiintyvien asioiden hallintaa. (Bourdieu 
& Passeron 1977, 71–73; Murdock 2000, 91; Rydin 1996, 236–237.) 

Symbolisena vuorovaikutuksena ja kulttuurisena kompetenssina lapsen 
ja median välinen suhde ei ole yksisuuntainen vaikutussuhde mediasta 
lapseen, vaan media muodostaa tulkintaprosessissa osan lapsen tulkin-
taympäristöä. Lapsi tulkitsee audiovisuaalista informaatiota aktiivises-
ti ja monipuolisesti ja tulkinta on suhteessa lapsen aiempiin tiedollisiin 
ja sosiaalisiin kokemuksiin. Aktiivisessa tulkintasuhteessa medialla on 
mahdollisuus kehittää lapsen kieleen, havainnointiin, tunne-elämään ja 
ajatteluun liittyviä taitoja. Median voi siten katsoa olevan lapsen sosiaa-
linen, symbolinen ja kulttuurinen resurssi, joka kehittää lapsen kulttuu-
rista kompetenssia (vrt. Bourdieu 1984; Blumer 1986; Bourdieu & Passe-
ron 1977; Hodge & Tripp 1986; Rönnberg 1996; Rydin 1996; Kytömäki 
1999; Suoninen 2004 ). 

Seuraavaksi arvioidaan tutkimuksen keskeisiä havaintoja lasten media-
tulkinnasta ja mediasuhteesta välineellisenä mediaresurssina ja mediaym-
päristönä, toiseksi sosiaalisena mediaresurssina, kolmanneksi symbolisena 
ja viimeisenä kulttuurisena mediaresurssina. 

7.2 Lasten välineellinen mediaympäristö

Yleisesti voidaan todeta, että lasten mahdollisuudet seurata mediaa, ku-
ten television ohjelmatarjontaa tai katsella videoita, ovat hyvin saman-
kaltaiset eri vertailumaissa. Tältä osin tutkimuksen tulokset vastaavat hy-
vin tutkimusaineiston keräämisen ajankohtaan sijoittuvien vertailutut-
kimusten antamia tuloksia, joiden mukaan yli 90 prosentilla 6–7-vuo-
tiaista eurooppalaisista lapsista on televisio ja videolaite kotonaan. (Vrt. 
d’Haenens 2001, 57–58.) Tutkimukseen osallistuneitten vertailuryhmi-
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en kaikilla lapsilla oli televisio. Sen sijaan televisioiden määrässä lasten 
omassa huoneessa oli eroja. Useimmiten oma televisiovastaanotin löytyi 
englantilaisten 6–7-vuotiaitten lasten omasta huoneesta. Sama koski vi-
deoitten katselumahdollisuutta. 

Tutkimuksen vertailuryhmien lasten katsottavana olevien satelliitti- ja 
kaapelikanavien määrän osalta voidaan todeta tulosten olevan yhtenevä 
eurooppalaisen vertailututkimuksen kanssa. (Vrt. d’Haenens 2001, 57–
58.) Eniten erilaisia televisiokanavia oli aineiston keräämisen ajankohtana 
valittavana saksalaisissa perheissä, seuraavaksi eniten englantilaisissa per-
heissä ja vähiten kanavia oli suomalaisten perheiden lapsilla (ks. taulukko 
5-1). Tilannetta voitaneen selittää parhaiten satelliitti- ja kaapelikanavien 
tarjonnalla, jota puolestaan ohjaavat markkinatekijät. Suomi ja suomen-
kielinen väestö ja kuluttajakunta on varsin pieni kalliin satelliittikanavan 
ohjelmistotarjonnan kohdeyleisönä.

Tutkimus yhtyy osaltaan aiempiin tutkimuksiin myös siinä, että pien-
ten lasten median käyttö keskittyy audiovisuaalisiin välineisiin ja televi-
sion voidaan väittää edelleen olevan pienten lasten suosituin mediaväline. 
(Vrt. mm. Saanilahti 1999; Livingstone & d’Haenens & Hasebrink 2001, 
77; Livingstone & Bober 2005). Vertailuryhmissä televisiovastaanotin oli 
päivittäin avoinna suomalaisissa ja saksalaisissa perheissä tunnista kol-
meen tuntiin ja englantilaisissa neljästä jopa yli kuuteen tuntiin (ks. tau-
lukko 5-4). Suomalaisista vanhemmista 8 ja saksalaisista ja englantilaisista 
4 arvioi lapsensa katsovan televisiota päivittäin tunnin verran. Kahdesta 
kolmeen tuntia päivässä televisiota katsoi englantilaislapsista 8, saksalais-
lapsista 6 ja suomalaislapsista 4. Vaikka tässä tutkimuksessa ei erikseen 
tarkasteltu lasten perheitten sosioekonomisen taustan vaikutusta heidän 
käytössään olleiden mediavälineitten määrään ja laatuun, on varsin perus-
teltua yhtyä siltäkin osin aiempiin tutkimuksiin ja yleisesti todeta medi-
alla ja erilaisilla mediavälineillä olevan varsin vankka asema keskimäärin 
kaikissa eurooppalaisissa sosioekonomissa ryhmissä. (Vrt. Buckingham 
1998; d’Haenens 2001; d’Haenens & Hasebrink 2001.)

Viimevuosien nopea mediavälinekehitys on luonnollisesti muuttanut 
myös pienten lasten mediaympäristöä. Erityisesti muutosta ovat vauh-
dittaneet tietokoneiden ja Internet-yhteyksien nopea määrällinen kasvu 
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kodeissa ja viestinnän digitalisoituminen. Vaikka eurooppalaisten lasten 
ja nuorten Internetiin pääsy on varsin hyvä, on siinä kuitenkin havait-
tu myös lapsen sosioekonomisesta kasvuympäristöstä johtuvia eroja (Li-
vingstone & Bober 2005, 2). Tutkimusten mukaan esimerkiksi 9–19-vuo-
tiaista keskiluokkaisista englantilaislapsista 87 prosentilla on tietokone 
kotona ja 80 prosentilla on pääsy kotoa Internetiin. 62 prosentilla heistä 
on myös digitaalinen televisio, josta 17 prosentilla on Internetyhteys. Vii-
denneksellä on verkkoyhteysmahdollisuus myös omassa huoneessa. Sen 
sijaan työväenluokkaista lapsista 61 prosentilla on tietokone kotona ja 
neljännes lapsista ei ole koskaan ollut kotoa verkkoyhteydessä. Lapsen 
sosioekonomisella taustalla on havaittu olevan vaikutusta myös hänen 
Internet-käyttönsä laatuun ja siihen, millaista tietoa lapsi etsii verkosta. 
(Livingstone & Bober 2005, 7-10.)

Tapahtuneesta kotien mediavälineympäristön monipuolistumisesta 
ja mediavälineitten määrän lisääntymisestä huolimatta lapset ja nuoret 
viettävät uusien mediavälineitten parissa kuitenkin vähemmän aikaa kuin 
katsomalla televisiota tai viettämällä aikaa perheensä parissa (Livingstone 
2005, 10). Viime vuosien nopeaa kehitystä kuvaa osaltaan myös havainto, 
että perheissä on yhä useammin avoinna useampia erilaisia mediavälineitä 
samanaikaisesti (Finnpanel 2007).

7.3 Media lasten sosiaalisena resurssina

Eri medioista erityisesti televisio on sosiaalinen mediaväline, sillä sitä 
katsotaan usein yhdessä perheenjäsenten ja ystävien kanssa. Television 
ohjelmat tarjoavat yhdessäolon ohella muiden muassa yhteisiä keskuste-
lun aiheita. (Vrt. mm. Lull 1990; Morley 1986; Kytömäki 1999; Werner 
1996; Rönnberg 1996; Rydin 1996; Suoninen 2004.) Tutkimus tukee tältä 
osin mainittuja aiempia tutkimuksia television roolista perheenjäseniä yh-
distävänä tekijänä. Perheet katsovat televisiota yhdessä, ja lapset muista-
vat suosikkiohjelmiensa lähetysajan ja he haluavat myös oma-aloitteisesti 
kertoa jälkeenpäin ohjelmien sisällöstä.  Näin tehdessään lapset käyttävät 
televisiota sosiaalisena, kanssakäymistä tukevana resurssina. Yhtenä yh-
dessäolon muotona televisio tarjoaakin mahdollisuuden lapsen kommu-
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nikatiivisen resurssin laajentamiseen. Esimerkiksi Ollin (poika, 6 vuotta, 
Suomi) oma suosikkiohjelma on Pokemon, mutta hän katsoi televisiota 
myös nuoremman sisarensa kanssa.

H: Kenen kanssa katsot?
Olli: Joskus yksin ja joskus pikkusiskon kaa. Se on neljä.
H: Mitä katsotte yhdessä?
Olli: Lasten ohjelmia.

Vanhemmat ohjaavat lastensa median käyttöä säännöin, jotka määrit-
telivät muiden muassa sallitut ja kielletyt televisio-ohjelmat ja median 
parissa käytettävää aikaa ja ajankohtaa.  Media ohjaa myös perheiden 
muuta elämää ja aikatauluja (vrt. Hodge & Tripp 1986; Suoninen 1996; 
Buckingham 1998; Kytömäki 1999; Livingstone & Bovill, 2001). Yhtei-
set säännöt ja ohjeet toimivat siten välillisesti perheen sosiaalisen yhtei-
syyden, arvojen ja käyttäytymismallien muodostajana (vrt. myös Morley 
1986, 33–35). 

H: Mitä katsot televisiosta?
Iida (tyttö, 6 vuotta, Suomi): Pikku Kakkosen pikkusiskon kanssa. Se on 
kaksi vuotta. Se pitää aina katsoo.
H: Onko jotain ohjelmia, mitä ei saa katsoa?
Iida: Ei mulla ole, mutta Kiialla on. Se ei saa katsoa mitään sellaisia isoja 
ja pitkiä elokuvia. Prinsessa Ruusunen, Myyrä-elokuva ja Muumi. Nii-
tä se saa katsoa.
H: Saatko sinä katsoa mitä vaan?
Iida: En aikuisten ohjelmia.
H: Mitä ovat aikuisten ohjelmat?
Iida: En oikein tiedä. Mutta mä katson kaikkea sellaista jännää. Mutta 
Kiia ei saa.

Kuten edellä Iida kertoo, vaikuttaa lapsen asema sisarussarjassa häneen 
kohdistuviin television katselun ohjeisiin ja rajoituksiin. Media toimii 
lapsen sosiaalisena resurssina sekä välillisessä että välineellisessä roolissa. 
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Tutkimuksessa ilmeni, että ohjatessaan lastensa televisionkatselua van-
hemmat käyttävät televisiota välillisenä sosiaalisena resurssina. Välillinen 
rooli televisiolla on myös silloin, kun vanhemmat ja sisarukset määritte-
levät tai lapsi itse arvioi omaa suhdettaan televisioon sen mukaan, onko 
hän riittävän "iso" katsomaan jotakin ohjelmaa ja kuinka usein ja kuinka 
myöhään katsominen sallitaan. Media siis välillisesti osallistuu lapsen ha-
bituksen kehittymiseen. Tätä tukee myös se seikka, että habitus sosiaalise-
na pääomana on ennen muuta sosiaaliseen tukiverkkoon integroitumista. 
Habitus sisältää myös lapsen oman aseman ymmärtämisen sosiaalisessa 
yhteisössä ja on siten siis enemmän kuin sosiaalinen kanssakäyminen tai 
kuuluminen sosiaaliseen ryhmään. (Esim. Bourdieu 1984, 169–174.) 

Median tarjonnalla voi olla merkittävä rooli lapsen sosiaalisen verkon 
ja sen toimijoiden välisten sosiaalisten suhteiden ja sisältöjen muodos-
tajana tarjoamalla aiheita keskusteluun ja leikkiin ja toimimalla yhdistä-
vänä tekijänä perheenjäsenten yhteisessä, kotona vietetyssä ajassa. (Ks. 
myös Rönnberg 1996, 291–298.) Parhaimmillaan eri osatekijät tukevat 
toisiaan ja mediasta muodostuu hyödyllinen väline lapsen sosiaalisen pää-
oman kehittymiselle, kuten Lassi (poika, 6 vuotta, Suomi) teki yhdistäes-
sään kotileikin ja isovanhemmiltaan saamansa Pokemon-nuket. Hän oli 
rakentanut nukeilleen pahvilaatikosta nukkekodin, valmistanut nukeille 
huonekaluja ja muuta tarpeellista. Lassi leikki nukeilla yhdessä kavereit-
ten ja pikkuveljen kanssa koulupäivien jälkeen. Myöhemmin poikien lei-
kit laajenivat Digimon-kortteihin ja Digimon-peleihin.

Lapsen sosiaalisen ympäristön eri tekijöiden, perheen, päiväkodin, 
koulun ja median, taustalla vaikuttavien yhteiskunnan rakenteiden ja 
kulttuurin arvojen toisiinsa kietoutuneitten merkitysten erottaminen 
lasten sosiaalistumisprosessissa on kuitenkin vaikea, osittain jopa mah-
doton tehtävä. (Ks. Rönnberg 1996, 519.) Lasten kehitykseen kuuluvat 
niin jäljitteleminen, kopioiminen kuin lukuisten muittenkin asioitten te-
keminen. Näihin toimiinsa lapset ottavat aineksia myös mediasta, tai ne 
voivat olla jossakin muussa suhteessa mediaan, mikä tuli tutkimuksessa 
hyvin esiin. Esimerkiksi television ohjelmien heijastukset ovat ehkä konk-
reettisimmin havaittavissa niissä lasten toimissa, jotka liittyvät lapsen ja 
hänen vertaisryhmänsä leikkeihin, lauluihin, piirustuksiin, ajankäyttöön 
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tai vaikkapa ristiriitatilanteisiin ja niiden ratkaisutapoihin (myös Corsaro 
1985; Rönnberg 1996; Rydin 1996, 2003; Lindqvist 1998). Leikit ovat 
hyvä esimerkki lasten median käyttötavoista. 

Juulia: No, en mä enää…joskus mä hyppään aakkosilla Pokemonia ja hyp-
pynarulla.
H: Kuinka sitä hypätään hyppynarulla?
Juulia: A-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p…mä yritän aina hypätä johon-
kin peehen. Joskus mä, että Juuso tykkää Juuliasta ja Juulia tykkää Juus-
osta…
H: Sellaista tykkäät hypätä. Mitä muuta tykkäät katsoa kuin Pokemo-
nia?
Juulia: No tuota…en mä nyt muista.

Leikkimällä lapset osallistuvat sosiaaliseen toimintaan ja samalla kehittä-
vät vuorovaikutusprosessissa toisten lasten kanssa sosiaalisia valmiuksiaan. 
Tällaiseen sosiaaliseen toimintaan integroituminen ja siinä muodostuvat 
merkitykset voivat puolestaan muodostua osaksi lapsen habitusta. Habi-
tus sisältää toiminnan ohella lapsen vastaanoton ja arvostamisen matrii-
sin, ja habituksen kehittymisessä lapsen sosiaalisilla suhteilla ja perheel-
lä on keskeinen rooli (vrt. Bourdieu 1977, 1984; Rönnberg 1996; Rydin 
1996, 2003).

Keskeinen rooli habituksen muodostumisessa on luonnollisesti myös 
formaaleilla kasvatusinstituutioilla, kuten päiväkodilla ja koululla (vrt. 
Bourdieu & Passeron 1977; Harker 2000; Honneth 2000; Rönnberg 
1996; Rydin 1996; Werner 1996; Suoranta 2003). Habitus sisältää siis 
myös sen, miten lapsi sosiaalistetaan ymmärtämään kulttuurin koodeja 
ja miten perhe ja formaalit kasvatusinstituutiot kehittävät kulttuuristen 
koodien ymmärtämistä. Suhteessa mediaan päiväkodilla ja koululla oli-
si kulttuurinkulutuksen teorian mukaisesti paljon annettavaa auttaessaan 
lasta näkemään erilaisia ja eri tavoin tulkittuja todellisuuksia ja niihin liit-
tyviä kulttuurisia koodistoja. Lapsen sosiaalistumisprosessissa kokemuk-
silla, kommunikaatiolla ja mediasta saaduilla vaikutteilla on yhteispeli-
nä tärkeä rooli lapsen identiteetin ja tiedollisten taitojen kehittymiselle. 
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Mutta sillä on merkitystä koko hänen tietoisuudelleen ja todellisuuskä-
sitykselleen. Merkitykset ilmenevät toimintana myös erilaisten mediava-
lintojen kautta (vrt. myös Blumer 1986). Nadinen (tyttö, 5 vuotta, Saksa) 
ohjelmavalintaa ohjasi suhde pikkusiskoon enemmän kuin se, että Tele-
tapit esitetään lastenkanavalla ja että ohjelma on häntä itseään nuorem-
pien lasten suosikki.

Nadine: Julia pitää teletapeista.
H: Teletapeista.
Nadine: Sitä katsomme aina.
Jacqueline (tyttö, 5 vuotta, Saksa): Teletapit. Se esitetään lastenkana-
valla.
Nadine: Siitä huolimatta, siitä huolimatta.
Jacqueline: Teletapithan on lastenkanavalla.
Nadine: Siitä huolimatta me pidämme siitä.

Medialla on lapsen sosiaalisena resurssina aiemmin keskustellun välillisen 
roolin lisäksi välineellinen rooli. Television välineellistä toimintaa sosiaa-
lisena resurssina kuvaa se, että lapset itsekin oppivat jo varsin varhain te-
levision välineellisen arvon esimerkiksi ystäväpiirissä. Tällöin on tärkeätä 
tietää, mitä ohjelmia muut seuraavat, mitä ohjelmia sen vuoksi kannat-
taa katsoa, mitkä ovat "liiaksi pikkulasten" ohjelmia, mitkä ovat tyttöjen 
ohjelmia tai poikien ohjelmia ja mitä ohjelmiin liittyvää materiaalia olisi 
hyvä sosiaalisten suhteitten toimivuuden kannalta omistaa. Televisio toi-
mii näin sosiaalisen kanssakäymisen välineenä.

Tässäkin tutkimuksessa tuli esiin, että pienet lapset suosivat erityises-
ti erilaisia lastenohjelmia ja piirrettyjä (ks. taulukko 5-3). Mutta niiden 
ohella he aloittavat jo varsin varhain myös nuorille ja aikuisille tarkoitet-
tujen perhe- ja sarjaohjelmien seuraamisen (myös Feilitzen 1976; Rönn-
berg 1996; Rydin 1996, 2003; Kytömäki 1999; Suoninen 2004).  Vaikka 
tutkimukseen osallistuneitten vertailuryhmien lapset olivat varsin hyvin 
selvillä perheessä noudatettavista katselusäännöistä, siitäkin huolimatta 
muutamat heistä kertoivat katsovansa salaa ohjelmia, joita vanhemmat 
olivat heitä kieltäneet katsomasta tai jotka he itse olivat mieltäneet olevan 
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aikuisten ohjelmia. Näin televisiosta muodostuu heille välillinen sosiaali-
nen resurssi, joka mahdollistaa tutustumisretket lapselle tuntemattomalta 
tuntuvaan aikuisten maailmaan. Tätä maailmaa heille edustivat ohjelmat, 
jotka he olivat luokitelleet tarkoitetuiksi aikuisille.  Näitä tutustumisretkiä 
television kautta tehdään, kuten Ollikin (poika, 6 vuotta, Suomi) kertoo, 
vaikka salaa rikkomalla aikuisten asettamia rajoja ja sääntöjä.

H: Saatko katsoa, mitä ohjelmia itse haluat?
Olli: En oikeestaan, mutta mä katson niitä vähän salaaki.
H: Mitä teet, kun katsot salaa?
Olli: Meillähän on kato kaks televisiota. Keskikerroksessa ja kellarissa. Ja 
mä katon aina kellarissa.
H: Mitä katsot salaa?
Olli: Pokemonit ja Magian mestari.
H: Kuka kieltää katsomasta?
Olli: Isä ja äiti.

Sosiaalisena resurssina media tuottaa lapsen oman habituksen lisäksi siis 
perheen yhteisiä toimintatapoja ja näin media rakentaa perheen sisäistä 
habitusta sitouttamalla perheenjäseniä yhteisiin toimintatapoihin, sään-
töihin ja normeihin. Habitus sosiaalisena pääomana on siten myös sosi-
aaliseen tukiverkkoon integroitumista, ja tässä integroitumisessa median 
tarjonnalla on merkittävä rooli sosiaalisen verkon sisältöjen ja toimin-
nan muodostajana. Englantilaisista ja suomalaisista perheistä yhdeksän 
ja saksalaisista perheistä kuusi ilmoitti katsovansa esimerkiksi televisiota 
säännöllisesti yhdessä. Perheet kokoontuivat television ääreen keskimää-
rin kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Englantilaisessa ja suomalaisessa 
vertailuryhmässä kummassakin yksi perhe kertoi katsovansa televisiota 
yhdessä joka ilta, kun saksalaisessa ryhmässä tällaisia perheitä oli kol-
me. Yksi suomalainen perhe kertoi katsovansa yhdessä myös television 
aamuohjelmia. 

Parhaimmillaan sosiaalisen verkon eri toimijat ja osatekijät tukevat 
toisiaan ja televisiosta muodostuu hyödyllinen väline lapsen henkilökoh-
taisen sosiaalisen pääoman ja habituksen kehittymiselle. 
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H: Katsotko vanhempien kanssa?
Luke (poika, 6 vuotta, Englanti): En.
H: No, jonkun muun?
Luke: Kyllä jonkun muun. Joskus isoäidin kanssa. Minulla on pieni sis-
kovauva,  mutta hänen kanssaan en katso.

7.4 Media lasten symbolisena resurssina

Tutkimus vahvistaa osaltaan sen, että lapset tulkitsevat audiovisuaalista 
informaatiota aktiivisesti, monipuolisesti ja tulkinta on suhteessa lapsen 
aiempiin tiedollisiin ja sosiaalisiin kokemuksiin. Siten lasten television-
katselua voidaan verrata myös oppimiseen ja oppimisprosesseihin. Kuten 
nykyisin tiedetään, oppiminen, havainnointi ja tarkkaavaisuus edellyttävät 
aina älyllistä tai emotionaalista aktiivisuutta. Merkittävä rooli oppimisessa 
on myös kokemuksilla. Tulkinnallisia ongelmia tässä tutkimuksessa esiin-
tyi niillä lapsilla, joilla oli jonkinasteisia kielellisiä vaikeuksia. 

Lasten audiovisuaalisen informaation tulkintaa ohjaavat sisäisten te-
kijöiden, henkilökohtaisten ominaisuuksien ja aiempien kokemusten li-
säksi ulkoisina tekijöinä informaation sisältö. Tutkimus osoittaa, että lap-
set tunnistavat pääsääntöisesti audiovisuaalisen informaation sisältämän 
ensisijaiseksi luennaksi tarkoitetun sisällön. Sen lisäksi lapset tunnista-
vat esitetyn sisällön strukturoidun monimerkityksisyyden, jossa kaikki 
merkitykset eivät ole tasa-arvoisia, vaan sisään on rakennettu hallitseva 
merkitys. (Ks. myös Rydin 1996, 175–176.) Tämän perusteella lasten au-
diovisuaalisen informaation käsittely voidaan jakaa kolmeen tasoon: en-
sinnäkin informaation käsittelyyn aktiivisena presentaationa oman ko-
kemuksen kautta eli välitettynä tulkintatapana, toiseksi ikonisena pre-
sentaationa havaintojen kautta ja kolmanneksi symbolisena, kielellisenä 
tulkintaan. Nämä kolme tulkintatasoa ja niiden roolit ja merkitykset vaih-
televat lapsen iän ja kehityksen mukaan (vrt. Livingstone 1990; Werner 
1996; Rönnberg 1996; Rydin 1996; Suoninen 2004). Tutkimuksessa tätä 
tulosta tukivat myös vanhempien käsitykset. Valtaosa vanhemmista kat-
soi television olevan hyvä väline heidän lapsilleen. Vanhemmat arvostivat 
television välittämää myönteistä asennekasvatusta, sen tarjoamaa mahdol-



226 227

lisuutta uuden oppimiseen ja sitä kautta lapsen maailmankuvan avartu-
miseen.  Television myönteisiin puoliin kuuluivat myös kielellisten taito-
jen ja erityisesti pienten lasten sanavaraston laajentuminen ja vieraitten 
kielten oppiminen (vrt. Schramm 1961; Himmelweit 1958). Kaikki van-
hempien esiin tuomat seikat liittyvät kommunikatiivisen kompetenssin 
kasvattamiseen ja kykyyn lukea kulttuurista koodistoa. Samaan luokkaan 
kuuluvat myös vanhempien esittämät huolenaiheet: televisio-ohjelmien 
sisältämä väkivalta ja huonon kielen käyttö.

Informaation aktiivisessa tulkinnassa lapsi arvioi informaatiota suh-
teessa hänen aikaisempiin sosiaalisiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa tai 
muihin mediateksteihin. Lapset liittävät tulkinnassaan yhteen ohjelman 
tapahtumia ja omia aikaisempia kokemuksiaan. Tältä kannalta tarkastel-
tuna lapsen sosiaaliset kokemukset ja niiden suhde symbolisen interak-
tionismin "merkityksellisinä toisina" toimiviin ihmisiin, tapahtumiin ja 
asioihin ovat ensiarvoisen tärkeitä. Rakentaessaan yhteyden näiden kah-
den erilaisen, omakohtaisen kokemuksen ja fiktiivisen tarinan, välille lap-
set syventävät omaa merkityksenantoprosessiaan. 

H: Piirsit joutsenen.
Holly (tyttö, 6 vuotta, Englanti): Kyllä.
H: Miksi pidät siitä eniten?
Holly: Minä pidän joutsenista. Olen nähnyt niitä lammikossa muuta-
man kerran.
H: Oliko niitä monta?
Holly: Vain muutama.
H: Muutama. Olivatko ne kaikki aikuisia joutsenia?
Holly: Siellä oli kaksi lasta ja muut olivat aikuisia.
H: Näetkö niitä usein?
Holly: En. Isä vie minut joskus niitä katsomaan.

Mutta merkityksenannon lisäksi lapset samalla jäsentävät tietojaan ja ko-
kemuksiaan. Asioiden yhteen liittäminen ja niiden välillä käytävä "sisäi-
nen vuoropuhelu" auttavat lasta oman persoonallisuuden ja maailmanku-
van laajentamisessa. Tulkinta mahdollistaa viestin tulkinnan, muokkaami-
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sen ja merkitysten muuttamisen. (Rönnberg 1996, 228–237; 515.) Näin 
lapsella on mahdollisuus muodostaa uusi, erilainen ja jopa kokonaisempi 
mielikuva siitä, miksi jokin tilanne syntyi ja muodostui (vrt. Morley 1980; 
Blumer 1986). Luke (poika, 6 vuotta, Englanti) mietti syytä linnun louk-
kaantumiselle, koska sitä ei elokuvassa kerrottu.

H: Kerrotko, mitä piirsit kuvaan?
Luke (osoittaa sormella): Ankka.
H (osoittaa linnun siipeä): Mikä tämä on?
Luke: Se vuotaa verta. Se oli loukkaantunut, kun koira tuli ja puri sitä.

Median välittämä informaatio tarjoaa lapselle myös mahdollisuuden suh-
teuttaa, muokata ja muuttaa aikaisempia tietoja ja kokemuksia uuteen 
informaatioon. Mutta näiden lisäksi media tarjoaa väylän löytää uusia 
käsitteitä, luokitteluja ja erilaisia elämäntyylejä. Tärkeä rooli tällaisessa 
kokonaisvaltaisessa oppimisessa on myös tunteiden tunnistamisella ja 
kyvyllä tuntea empatiaa. Media "merkityksellisenä toisena" voi opettaa 
lapselle tunteiden tunnistamista ja empatiaan liittyviä tietoja ja taitoja. 
Media voi tarjota lapselle myös terapeuttisen väylän omien tunteiden ja 
tunnekokemusten läpikäymiseen. (Rönnberg 1996, 255–263; vrt. myös 
Mustonen 2002.)

H: Pikkusiskon kanssa?
Lapsi: Joo. Välillä mää katson äidin ja isin kanssa. Välillä mää katson äi-
din kanssa, kun iskä menee jonnekin. Se menee bingoon tai sitten kaljalle. 
Ei ikinä äitin anna.
H: Mitä anna?
Lapsi: Anna äitin mennä minnekään kaljalle tai bingoon. Kotona äiti 
sitten tekee sitä.
H: Mitä?
Lapsi: Juo sitä kaljaa.

Tutkimuksen vertailuryhmien lapset ilmaisivat monipuolisesti omia tun-
teitaan, mutta osoittivat myös kykyä tuntea empatiaa elokuvan hahmoja 
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kohtaan.  Philip (poika, 6 vuotta, Englanti) tunnisti elokuvan toisen pää-
henkilön, pojan, tunteet ja syyt tunnekokemukseen.

Philip: Se on poika.
H: Mitä hän tekee?
Philip: Hän seisoo ja katsoo leijoja.
H: Miltä pojasta tuntuu?
Philip: Pahalta. Hän on yksinäinen ja hänestä tuntuu pahalta.
H: Miksi?
Philip: Koska lintu jätti hänet.

Kykyä eritellä tunteita ja tunnetiloja voidaan pitää lapsen sisäisen kas-
vun ja symbolisen pääoman kehittymisen kannalta tärkeänä. Erilaisten 
sanojen ja eleiden, joilla tunteita kuvataan, ymmärtäminen lisää lapsen 
kykyä tunnistaa asioiden välisiä vivahde-eroja. On eri asia olla vihainen 
kuin vihoissaan, suuttunut, tuohtunut tai iloinen, iloa tuottava, rattoisa, 
hauska tai hupaisa. Olli (poika, 6 vuotta, Suomi) esimerkiksi oli pohtinut 
kahden erilaisen tunteen, pelon ja jännityksen, välistä eroa.

H: Osaatko kertoa milloin sinua pelottaa?
Olli: En osaa.
H: Mitä tapahtuu kun pelkäät?
Olli: Ei mua oikeestaan pelota vaan jännittää.
H: Mitä teet kun pelottaa?
Olli: Ei. Jännittää. Mää meen, jos on sellainen tyhmä kohta, 
mää meen pois kattoon televisiota.

Viime vuosina on keskustelun ja tutkimuksen piiriin tuotu tunneälyn-kä-
site, jota on kuvattu jopa metakyvyksi, joka ohjaa muiden kykyjen, kuten 
älykkyyden, toteutumista (vrt. Goleman 1999).

Yhteisenä piirteenä vertailuryhmien välillä oli merkityksen muodostami-
seen liittynyt luova ja innovoiva elementti. Lapset liittivät objektien mer-
kityksiä yhteen uudella tavalla ja loivat siten useita erilaisia ja eri tasoille 
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viittaavia merkitysobjekteja. Osa niistä meni syvälle abstraktiin tasoon, 
eräänlaiselle metatasolle, kuten Emman (tyttö, 6 vuotta, Suomi) piirtä-
mä kuva. Siinä on vasemmalla hanhi makaamassa laatikossa peiton alla 
ruokapussi edessään. Hanhi katsoo oikealla lentävää lintuparvea ja sen 
lentämistä pois. Näin tehdessään Emma on aivan oikein liittänyt hanhen 
kuuluvaksi muitten lintujen joukkoon ja päätynyt metatasolla elokuvan 
esittämään dramaturgiseen johtopäätökseen: hanhi kuuluu eläinten maa-
ilmaan, luontoon tai semioottisena käsitteenä ilmaistuna ei-kulttuuriin. 
Ihminen ja ihmisen rakentama maailma edustavat kulttuuria. Kulttuu-
ri ja ei-kulttuuri voivat kohdata, mutta pohjimmiltaan ne ovat erilaisia 
ja yhteen sovittamattomia.  Shaunan (tyttö, 6 vuotta, Englanti) piirus-
tuksessa poika ja hanhi on liitetty toistensa yhteyteen punaisella liinalla. 
Poika haluaa halata lintua, mutta linnun ajatuksista tai tunteista tyttö ei 
osannut kertoa. Kuvaa ja tytön siihen liittämiä merkityksiä voisikin tul-
kinta luonnon ja kulttuurin erillisyyttä kuvaavana liittona, jossa kulttuuri 
tunnistaa vain kulttuurin ja luonto jää edelleen arvoitukseksi.

Tutkimus antaa joitakin varsin mielenkiintoisia viitteitä vertailumai-
den lasten informaation tulkinnassa esiintyvistä kulttuurisista eroista. 
Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi suomalaisen ja englantilaisen ver-
tailuryhmien välillä ilmennyttä eroa, jossa englantilaiset lapset valitsivat 
elokuvan tarkasteluun pojan näkökulman ja suomalaiset lapset linnun nä-
kökulman. Englantilaisilla lapsilla oli myös määrällisesti enemmän abst-
raktin tason viittauksia kuin suomalaisilla ja saksalaisilla lapsilla. Suoma-
laiset lapset tulkitsivat elokuvasta yhteisyysteeman selvästi vertailuryhmiä 
useammin. Tämä ero ilmeni sekä tyttöjen ja poikien kuvissa että haastat-
teluissa. Englantilaisen ryhmän viittaukset poikkesivat vertailuryhmien 
viittauksista myös laadullisesti, sillä he esittivät haastatteluissa selkeästi 
kahta ryhmää useammin tunteita kuvaavia ilmauksia. Vaikka myös saksa-
laiset lapset käyttivät melko vähän tunneilmauksia, oli niitä heidän nuo-
remmasta iästään huolimatta kuitenkin suomalaisia lapsia enemmän. 

Tällaiset tutkimukselliset tulokset mahdollistavat etenkin englantilai-
sen ja suomalaisen vertailuaineiston osalta niiden tarkastelun kulttuuris-
ten arvojen omaksumisena kulttuurisen ohjelmoitumisen kautta (Hof-
stede 2001, 209; Levo-Henriksson 1994, 64–65.) Englantilainen kulttuu-
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ri on hyvinkin individualistinen verrattuna saksalaiseen ja suomalaiseen 
kulttuuriin. Individualistiseen kulttuuriin kuuluu ennen muuta oppimi-
nen huolehtimaan itsestä tai aivan lähimmistä ihmisistä. Sen sijaan yhtei-
söllisessä kulttuurissa lapsi integroituu ryhmään ja yhteisöön. Individua-
listisesti tarkasteltuna Englanti sijoittuu kulttuurien välisessä vertailussa 
kolmanneksi, Saksa on viidenneksitoista ja Suomi seitsemänneksitoista 
kaikkiaan 53 maata käsittäneessä tutkimuksessa. (Hofstede 2001, 215.)

Vertailumaiden lasten piirrosten ja haastatteluiden analyysin perus-
teella on mahdollista päätellä, että kulttuurinen tulkintatapa omaksutaan 
jo varhain ja näin kulttuuri osaltaan ohjaa lasten tapaa hahmottaa ja tar-
kastella asioista. Yksilön ja yhteisön välisessä kulttuurisessa suhteessa ei 
siis ole kyseessä vain tavat, joilla ihmiset elävät yhdessä, vaan suhde kyt-
keytyy läheisesti myös kulttuurin sisältämiin normeihin ja arvorakentei-
siin. Kulttuurin individualistisuuden tai yhteisöllisyyden aste vaikuttaa 
luonnollisesti myös perheiden ja niiden rinnalla toimivien organisaatioi-
den, kuten koulun kautta, lapsen mentaaliseen ohjelmointiin. (Hofstede 
2001, 209–210.)

Kasvatuksen ja myös koulutuksen päämäärä asettuu toisistaan poik-
keavaksi individualistisessa ja yhteisöllisessä yhteiskunnassa. Individua-
listisessa yhteiskunnassa kasvatuksen ja koulutuksen tavoite on valmistaa 
yksilöä löytämään paikkansa toisten yksilöiden muodostamassa yhteis-
kunnassa: oppia selviytymään uusissa, tuntemattomissa ja aikaisemmin 
kokemattomissa tilanteissa.. Asenne uutta kohtaan on perustaltaan posi-
tiivinen. Oppimisen päämäärä ei ole oppia kuinka tehdä asioita vaan tie-
tää, kuinka oppia. Oletuksena on, että oppiminen ei koskaan pääty, vaan 
se jatkuu läpi koko elämän. Kouluissa individualistinen yhteiskunta pyrkii 
tarjoamaan lapselle taitoja, joiden avulla hän selviää "modernissa maail-
massa". Yhteisöllinen yhteiskunta sen sijaan keskittyy sellaisten taitojen 
siirtämiseen, jotka koetaan tarpeellisiksi hyväksyttävälle ryhmän jäsenel-
le. (Hofstede 2001, 235.)

Hofsteden (2001, 228–233) mukaan individualistiset kulttuurit arvos-
tavat yksilön oman mielipiteen ilmaisemista ja siihen lasta rohkaistaan 
pienestä pitäen. Myös omien tunteiden avointa ja rehellistä ilmaisemista 
pidetään tärkeänä ominaisuutena. Yksilöllisyyden arvostaminen ilmenee 
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myös kielellisesti ja jo individualististen kulttuurien kieli edellyttää minä-
pronominin käyttöä, kun se yhteisöllisesti suuntautuneiden kulttuurien 
kielessä on mahdollista jättää puheesta pois. Tällainen kulttuurisesti hy-
väksytty tunteiden ilmaiseminen osaltaan selittää sitä, miksi englantilai-
silla lapsilla oli selkeästi enemmän tunteisiin viittaavia ilmauksia kuin 
vertailuryhmien lapsilla. Myös saksalaisilla lapsilla oli suomalaisia lapsia 
enemmän tunneilmauksia. Saksa on kulttuurina jonkin verran suomalais-
ta individualistisempi.

Yhteiskunnan formaalit kasvatusinstituutiot ovat eri kulttuureissa ne 
keskeiset instituutiot, joille on asetettu tavoitteellinen vastuu kansalaisten 
kasvatuksesta ja yhteiskunnallisesta sosialisaatiosta. Koulujärjestelmältä 
odotetaan myös erilaisten tietojen, taitojen ja asenteiden opettamisen li-
säksi, että se opettaisi lapsille kulttuurisen koodiston tulkintaa, joka tukee 
lasta yhteiskunnassa ja kulttuurissa selviämisessä. Koulun tehtävä on kas-
vattaa oppilas ihmiseksi, joka kykenee elämään yhteisössä, sisäistämään 
sen normit, oppimaan olemaan vastuullinen teoistaan ja kasvamaan va-
paaksi ihmiseksi, joka kykenee tekemään elämässään itsenäisiä päätök-
siä. Tätä voidaan kutsua myös kulttuurin pedagogiikaksi (vrt. Grossberg 
1994; 1995). Kasvatus on symbolista työtä, jossa yksilö tuottaa itselleen 
kontekstuaalisia merkityksiä ja merkityksellistää paikkansa tietyssä sosi-
aalisessa ajassa ja tilassa. Tällaisessa kasvatuksen tulkinnassa lasta ympä-
röivät sosiaaliset suhteet ja rakenteet, ennen muuta koti ja koulu, tuotta-
vat viestejä, joista lapsi koostaa identiteettiään. 

Median sisällöillä ei luonnollisestikaan ole vastaavaa, yhteiskunnan ta-
holta ohjeistettua kasvatustehtävää. Silti media toimii informaalina kas-
vattajana välittäessään tietoa, käyttäytymistapoja, normeja ja arvoja. To-
dellisessa elämässä median välittämät arvot ja kasvatuksesta vastaavien 
tahojen, vanhempien, koulun ja päiväkodin, arvot eivät välttämättä aina 
kohtaa.  Tämä arvojen ja näkemysten erilaisuus ilmeni myös tutkimuk-
sen vertailuryhmien vanhempien huolestuneisuudessa median esittämistä 
sisällöistä. Erityisesti korostui huoli televisio-ohjelmien sisältämästä vä-
kivallasta ja huonosta kielestä.

Tehdyn tutkimuksen mukaan lapset yhdistävät luovasti audiovisuaalis-
ta informaatiota, aikaisempia kokemuksiaan ja omia tietojaan. Pohditta-
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essa median ja luovuuden suhdetta joudutaan miettimään ensimmäisek-
si luovuuden käsitettä. Onko luovuus älyllinen ominaisuus, kuten kekse-
liäisyys ja nokkeluus, ja ovatko hyvät kädentaidot ilmausta luovuudesta? 
Ei varmasti ole olemassa yhtä, kaiken kattavaa määritelmää, mutta yksi 
keskeinen piirre luovuuteen kuuluu: kyky tuottaa jotakin uutta. Luova 
ihminen muodostaa uusia, persoonallisia yhdistelmiä asioista. Tällainen 
ominaisuus on persoonallinen kyky, jonka kehittymiseen vaikuttavat hen-
kilökohtainen perimä ja persoonalliset ominaisuudet. Mutta tärkeä rooli 
luovuuden kehittymisessä on myös ympäristöllä ja sen tarjoamilla virik-
keillä ja mahdollisuuksilla.

Jan Philip (poika, 4 vuotta, Saksa): Kirjavia lauluja.
Jaqueline (tyttö, 5 vuotta, Saksa): Kirjavia lauluja? Ota sitten vielä tääl-
tä mustaa… tai keltaista tai lilaa.
H: ( Jan-Philipille) Mitä nämä ovat?
Jaqueline: Lauluja? Lauluja…
Jan Philip: Nämä ovat lauluja
H: Mitä sinä olet piirtänyt?
Jan Philip: Yksi…kaksi…kolme...kolme laulua... ne kuuluvat siihen.
(Lapset piirtävät ja keskustelevat välillä muuta.)
Jan Philip: ….yksi, kaksi, kolme, neljä…neljä laulua.

Median välittämä sisältö voi osaltaan tukea lapsen henkistä kasvua ja ke-
hitystä laajentamalla hänen kielellistä kapasiteettiaan ja tarjoamalla ai-
neksia mielikuvitukselle ja fantasialle.

7.5 Media lasten kulttuurisena resurssina 

Medialla on ollut ja on edelleenkin merkittävä rooli länsimaisten kult-
tuurien muokkaajana ja kulttuureja yhtenäistävänä tekijänä (mm. Gid-
dens 1993; Bourdieu 1998a). Joukkoviestintävälineet välittävät erilaisia 
elämäntapoja ja vaihtuvia muoteja nopeasti. Yhä nopeutuvan ja kasvavan 
mediatulvan luonteenomainen piirre on myös intensiivisyys. Joukkovies-
timet ovat läsnä lähes kaikkialla sekä yksityisissä että julkisissa tiloissa. 
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Onkin esitetty, että erilaiset tyylit, tavat ja muut mediassa esitetyt asiat 
auktorisoituvat kulttuuriin kuin huomaamatta, kun niitä riittävästi tois-
tetaan ja ne tuottajien taholta liitetään muihin viestinnän kaupallisiin 
muotoihin. Näin toimiessaan mediat osallistuvat kasvatustapahtumaan 
tuottamalla käyttäjilleen haluja ja tarpeita (mm. Bauman, 2001). Markki-
noinnin ja pr-toiminnan erityinen ja edelleen kasvava kohderyhmä ovat-
kin erityisesti lapset ja nuoret.

Vertailuryhmien perheiden yhdessä katsomat ohjelmat poikkesivat 
osin toisistaan (ks. taulukko 6-8). Englantilaisissa perheissä kokoonnut-
tiin katsomaan erilaisia sarjoja, elokuvia ja dokumentteja, ja suomalaisia ja 
saksalaisia perheitä yhdistivät sarjojen lisäksi pääasiassa piirretyt. Lisäksi 
muutamat vanhemmat olivat erikseen maininneet perheessään katsotta-
van yhdessä muun muassa urheilua, viihdeohjelmia ja erilaisia visailuja.

Suomalaisten tyttöjen ja poikien säännöllisesti seuraamien ohjelmi-
en selvä ykkössuosikki oli kotimainen makasiinityyppinen lastenohjel-
ma Pikku Kakkonen. Tyttöjen toinen suosikkiohjelmatyyppi oli piirre-
tyt, kun taas poikien selvä suosikkiohjelma oli lauantaiaamuisin esitet-
tävä Pokemon. 

Pokemon oli myös yksi englantilaisten poikien suosikkiohjelmista. 
Mutta kaiken kaikkiaan englantilaislasten seuraamien ohjelmien lista oli 
jonkin verran laajempi kuin suomalaisten lasten. Meidän kotoisen Pikku 
Kakkosen kaltaista yhtä yhteistä suosikkiohjelmaa ei heillä ollut. Ylikan-
sallista ohjelmatarjontaa edustavat ohjelmat, kuten Pokemon, Eastenders 
ja Bart Simpson, löytyivät molempien tutkimusryhmien säännöllisesti 
seuraamien ohjelmien listalta, mutta niiden ohella seurattiin myös omaa 
kansallista tuotantoa. Siinä missä englantilaislapset kertoivat katsovansa 
Emmerdale ja Coronation Street -sarjoja, katsoivat suomalaiset Kotika-
tu- ja Salatut elämät -sarjoja.

Saksalaiset lapset keskittyivät erityisesti pienille lapsille suunnattuun 
ohjelmatarjontaan. Heidän suosikkejaan olivat etenkin Kinderkanalilla 
näytetyt piirretyt Disney-sarjat, kuten Ariel, Gummibärenbande ja Al-
ladin. Pojat mainitsivat omiksi suosikeikseen Super-Mausin, Newtonin 
ja Gummibärenbanden. Nuorimmat, nelivuotiaat, kertoivat katsovansa 
myös Nukku-Matti-ohjelmaa ja Teletappeja.
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Joukkoviestinten katsotaan toimivan erilaisissa muutosprosesseissa piilos-
sa, taustalla olevana voimana. (ks. mm. Bourdieu 1984; Bourdieu 1998a.) 
Medioita ohjaavat niiden omat toimintaperiaatteet. Tutkimuksen vertai-
luryhmien lasten katsomat ohjelmat olivat varsin samanlaisia eri maissa 
ja osittain jopa samoja ohjelmia. Suosittujen kansallisten ohjelmien ohella 
katsottiin paljon ylikansallista tuotantoa olevia ohjelmia, pääosin japani-
laisia ja yhdysvaltalaisia.

Valtaosa suomalaisista ja englantilaisista lapsista kävi myös elokuvis-
sa. Keskimäärin käyntikertoja oli vuodessa kaksi tai kolme. Tässä ei ollut 
ryhmien välillä eroja. Suomessa pojilla käyntikertoja oli kuitenkin jonkin 
verran enemmän kuin tytöillä. Saksalaisista perheistä seitsemän ei käynyt 
lainkaan elokuvissa, yksi kerran ja kaksi kolme kertaa vuodessa. Yhdessä 
perheessä elokuvissa käytiin kuusi kertaa vuoden aikana.

Pienten lasten mediankäyttöympäristössä audiovisuaalisilla välineillä 
on keskeinen rooli, ja länsimaissa lapsilla on runsaasti tilaisuuksia seura-
ta erilaisia sekä kansallisesti että ja kansainvälisesti tuotettuja ohjelmia. 
Vertailumaiden lasten television mediamaisema koostuu sekä kansallises-
ta että ylikansallisesta ohjelmistosta. Julkisen palvelun kanavat pyrkivät 
edelleen toimimaan tiedon välittäjänä ja ottamaan huomioon myös lasten 
erityistarpeet. Mutta tavoitteista huolimatta television tarjontaa ohjaavat 
sekä julkisen palvelun että kaupallisten periaatteiden mukaisesti toimivilla 
kanavilla erilaiset katsojalukumittarit, jotka puolestaan ohjaavat toimitta-
jien ja tuottajien päätöksiä siitä, mitä esitetään, milloin esitetään ja kuka 
esittää (mm. Bourdieu 1998b). Televisiokanavien välinen kilpailu heijas-
tuu niiden sisältöön, ja television ideomaisemaksi on muodostunut yhä 
kasvavassa määrin kulttuurisen tilan sijasta yritysten ja niiden tuotteiden 
promootiotila. Kaupallistunut kulttuuri välittyy television sisältöjen kaut-
ta ja siirtyy ohjelmiin liittyvien oheismateriaalien välityksellä lasten jo-
kapäiväiseen elämään (mm. Werner 1996; Rönnberg 1996; Rydin 1996; 
Kunkel 2001). Vertailuryhmien lapset omistivat runsaasti joukkoviestin-
nän sisältötuotteisiin linkitettyjä erilaisia oheistuotteita, kuten videoita, 
pelejä, kortteja ja vaatteita.
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Oskari (poika, 6 vuotta, Suomi): Annan. Se on mun isosisko. Se on yh-
deksän. ( Jatkaa) Mulla on Pokemon-juliste, missä on kaikkien muiden 
Pokemonien kuvat paitsi kahden. Kaksi vielä puuttuu, niin ois 152.
H: Kaksi puuttuu niin olisi 152. Keneltä olet saanut sen julisteen?
Oskari: Mun vaari osti.
H: Toivoitko sitä?
Oskari: Joo. Mä sanoin, voisitko sä vaari ostaa. Plii-is. Se maksoi vaan 
viisikymppiä Anttilasta.
H: Missä pidät julistetta?
Oskari: Kotona. Seinällä mun ja Annan huoneessa.
H: Tykkääkö Anna Pokemoneista?
Oskari: Tykkää. Mutta ei korteista. Mutta se ei anna niitä mulle, vaikka 
mä haluaisin. Se säästää ne.

Erilaiset oheistuotteet liittyvät toisiinsa ja muodostavat tuotantokluste-
reita. Yksi tärkeä tekijä lasten ohjelmien muutoskehityksessä onkin ol-
lut yhä useammin mediassa esiintyvien hahmojen ympärille rakennettu 
kokonainen tuotemaailma (Carlsson 2000; Werner 1996). Perheiden ja 
lasten kannalta ei välttämättä ole tärkeää se, mistä tuote tulee tai mitä 
se edustaa. Läheisempää sen sijaan on tuotteen rooli lapsen ja perheen 
elämässä. Tutkimukseen osallistuneitten englantilaisten ja suomalaisten 
vanhempien mukaan lapsista suurin osa, yhdeksäntoista kahdestakym-
menestäneljästä, oli esittänyt toiveita jonkin oheismateriaalin saamisesta. 
Suurimmassa osassa perheistä olikin erilaisia tuotteita hankittu. Eniten 
oli leluja ja videoita, mutta myös vaatteet ja pelit olivat suosittuja. Tässä 
suhteessa vertailuryhmien perheiden välillä ei ollut merkittäviä eroja. Voi-
daankin ajatella, että ohjelmien ja oheistuotteiden alkuperä on menettä-
nyt merkityksensä. Ohjelmien ja materiaalien tuotanto- ja jakelusysteemit 
elävät omaa elämäänsä, ja merkityksellistä lapsen kannalta sen sijaan on 
eri osasten välinen intertekstuaalisuus, toisiinsa viittaaminen. 

Kulttuurin arvoja ja arvosysteemiä voidaan pitää kulttuurin yhtenä 
keskeisenä elementtinä. Arvot ovat näkymättömiä, mutta ne ilmenevät 
tunnistamisen ja tulkinnan kautta käyttäytymisessä. Kulttuurin ilmenty-
mistä voidaan tarkastella symboleina, sankareina ja rituaaleina. Symboleja 
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ovat sanat, liikkeet, eleet, kuvat  ja objektit, jotka kaikki sisältävät saman 
kulttuurin jakavien tunnistamia merkityksiä. Sankareita ovat henkilöt tai 
vaikka lapsille media kautta tutuksi tulevat kuvitteelliset fantasiahahmot 
tai piirrettyjen elokuvien hahmot. Median välittämät sisällöt ovatkin vii-
me vuosikymmeninä muodostuneet lapsille tärkeäksi väyläksi heidän vali-
tessaan itselleen merkityksellisiä symbolisia samastumiskohteita. Mediaan 
liittyvät kollektiivisina rituaalisina toimintoina osaltaan rakentavat kult-
tuurisena pidettävää toimintaa, joka osaltaan integroi lapset yhteisöllisiin 
kulttuurisiin normeihin. (Hofstede 2001, 9-10.)

Kulttuurin arvot voivat Hofsteden (2001, 11–13) mukaan myös muut-
tua kulttuurin ulkopuolelta tulevien muutosten aiheuttamina. Tällaisi-
na muutosvoimina voivat toimia toisaalta luonto, kuten ilmastonmuutos, 
erilaiset sairaudet, ihmisen oma toiminta, kuten kauppa, sota, tieteelli-
set keksinnöt ja teknologiset keksinnöt. Kaikkein tehokkaimpia tapoja 
muuttaa yksilöiden kulttuurista ajattelua ja siihen liittyvää toimintaa on 
muuttaa heidän käyttäytymistään. Myös yhteiskunnan, perheiden ja yk-
silöiden ekonomisen tilanteen paraneminen muuttaa ihmisten toimintaa 
ja toiminnan malleja ja niiden kautta muuttuu myös lasten sosiaalinen 
ympäristö ja kulttuurinen tila.

Pienetkin lapset viettävät median ja sen sisältöihin liittyvien tuotteit-
ten parissa aikaansa päivittäin, ja mediassa esitetyt mainokset ja kulutus-
hyödykkeiden hankinta ohjaavat perheiden toimintaa, ajankäyttöä ja käy-
tettävissä olevan varallisuuden kulutusta. Lapsen jokapäiväiseen elämään 
liittyvinä osatekijöinä erilaiset oheistuotteet suuntaavat lapsen toimintaa, 
merkityksen antoa ja osallistuvat näin hänen symbolisen ja kultturisen 
pääomansa rakentumiseen. On oletettavaa, että kehitys vain jatkuu ja si-
ten lapsille suunnattujen erilaisten mediatuotteiden tuotannossa ja jake-
lussa on kysymyksessä suuri kulttuurinen muutostekijä, jonka voima ete-
nee kiihtyvällä vauhdilla digitaaliaikakaudella. Satelliittikanavat esimer-
kiksi tarjoavat samoja ohjelmasisältöjä ei vain Euroopassa, vaan eri puo-
lilla maailmaa. Median sisältöjen yhtenäistyminen näkyy myös eri maiden 
kansallisella tasolla ohjelmaformaattien kaupan kasvaessa. 
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Kulttuurisella tasolla media, ja erityisesti kaupallinen media, tarkastelee 
myös lapsia yhä kasvavassa määrin kuluttajina ja kohderyhmänä ohjates-
saan toimintansa ennen muuta taloudellisten päämäärien mukaan. Lapset 
ja heidän vanhempansa joutuvat tekemään katsomisvalintansa tarjonnan 
perusteella. Tällaisen tilanteen tulisi haastaa ennen muuta kansallinen 
medi miettimään rooliaan ja tehtäväänsä lasten kasvussa ja kehitykses-
sä.  Suomessa yleisradiolakiin onkin jo esitetty tehtäväksi muutosta, joka 
hyväksytyksi tultuaan tarkoittaisi sitä, että Yleisradion yhdeksi painopis-
tealueeksi tulevat lapset ja lastenohjelmat (Liikenne- ja viestintäminis-
teriön julkaisuja 59/2004). 

7.6. Symbolisen interaktionismin teoria ja lapsia koskeva 
mediatutkimus

Tässä tutkimuksessa symbolisen interaktionismin teoriaa on sovellettu 
käytettyyn aineistoon. Myös tutkimuksen aineiston analyysin rakenne on 
suunniteltu symbolisen interaktionismin teorian pohjalta. Tutkimuksen 
yhdeksi tavoitteeksi onkin siten asetettu lasten mediasuhteen tarkaste-
lun ohella arvioida symbolisen interaktionismin teoreettisen viitekehyk-
sen tarjoamia mahdollisuuksia lasten mediasuhteen tutkimukselle media-
ympäristönä. Tällainen teorian toimivuuden arviointi liittyy olennaises-
ti myös pragmaattis-teoreettisiin tutkimuksellisiin lähtökohtiin. Toinen 
teorian testaamista ja soveltamisarvioimista edellyttävä tekijä liittyy lapsia 
ja mediaa koskevan tutkimuksen kehittämistarpeisiin. Näistä arviointia 
koskevista lähtökohdista käsin tutkimuksessa pyritään vastaamaan myös 
tutkimusasetelman kolmanteen kysymykseen:

3. Millaisia mahdollisuuksia symbolisen interaktionismin teoria tarjoaa 
lasten mediasuhteen tarkastelulle tulkintaympäristönä?

Symbolisella interaktionismilla on ollut eräiden näkemysten mukaan 
merkittävä vaikutus sosiaalitieteitten identiteettiä koskeneeseen tutki-
mukseen (mm. Hall 1992, 270–280). Mutta kaikkia vuorovaikutusteoria 
ei ole kuitenkaan tyydyttänyt ja sen yksilöä korostavaa subjektiivisuut-
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ta ovat kriitikot pitäneet teorian suurimpana heikkoutena (mm. Adorno 
1991; Horkheimer & Adorno 1972.) Mead ja Blumer ovat puolustaneet 
näkemystään toteamalla, että ihmistä ei sosiaalisessa toiminnassa voi tut-
kia objektiivisesti luonnontieteellisin menetelmin. 

Blumerin (1986) mukaan symbolinen interaktionistinen tutkimus hy-
vin usein perustuu tutkijan osallistuvaan havainnointiin, tutkijan persoo-
nalliseen tietoon tutkittavasta asiasta ja siihen liittyy myös etnografista 
kuvailua. Tähän näkökantaan on yhtynyt myös Norman Denzin, joka 
erityisesti korostaa tutkijan henkilökohtaisen panoksen ja uskalluksen 
merkitystä tutkimuksen toteuttamisessa ja tulosten tulkinnassa (ks. esim. 
Denzin & Lincoln 2003; Denzin 1992). Kriitikoiden mielestä tutkijan 
liiallinen subjektiivisuus voi kuitenkin johtaa siihen, että tutkija menet-
tää tieteellisessä työssä tarvittavan objektiivisuuden ja puolueettomuuden 
(Adorno 1991). Lisäksi vuorovaikutustutkijoiden teoreettisia käsitteitä, 
kuten Meadin käyttöön ottamia "tietoinen minä" ja "minä", on kritisoi-
tu aivan liian epätarkkoina termeinä ja mahdottomina mitata tai testata 
tutkimuksen keinoin. Arvostelua on herättänyt myös teorian tapa nähdä 
toimijat rationaaleina yksilöinä, jotka valitsevat lukuisasta joukosta mah-
dollisia strategioita sekä vuorovaikutustilanteissa että rakentaessaan itsel-
leen identiteettejä. Tällainen lähestyminen ei kiinnitä huomiota sellaisiin 
tekijöihin kuin yksilön sisäinen persoonallisuus tai tiedostamattomat pro-
sessit, joita ihmiset voivat kontrolloida hyvin vähän. Näillä voi kuitenkin 
olla vaikutusta siihen, miten ihminen toimii toisten ihmisten kanssa.

Ehkä kuitenkin kaikkein eniten vuorovaikutusteoria on saanut kri-
tiikkiä osakseen suhtautumisesta yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Teoriaa 
on arvosteltu huomion kiinnittämisestä mikrososiologisiin, pienen mit-
takaavan prosesseihin ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen pienissä 
sosiaalisissa ryhmissä. Kriitikoiden mukaan tällöin jätetään huomioimatta 
se, että nämä henkilökohtaiset vuorovaikutukset voivat olla osa laajem-
paa yhteiskunnallisten rakenteitten mallia. Esimerkiksi marxilaiset tut-
kijat (mm. Adorno 1991; Horkheimer & Adorno 1972) ovat todenneet 
interaktionistisen teorian onnistuvan silloin, kun tarkastelun kohteena 
ovat ennen muuta sosiaaliset alakulttuurit. Heidän mielestään teoria ei 
kuitenkaan riittävän hyvin selitä sitä, miksi joillakin on valtaa samaan 
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aikaan kun toiset ovat alamaisia tai muutoin leimattuja. Tämän ymmär-
täminen vaatisi marxilaisten teoreetikkojen näkemyksen mukaan yhteis-
kunnan tarkastelemista makrososiologisesti, laajemmassa mittakaavassa, 
esimerkiksi tarkastelemalla sitä, miten ne ryhmät, joilla on resursseja, ku-
ten vaurautta, voivat omistamiensa resurssien avulla taata sellaisten todel-
lisuuskäsitysten vallitsevuuden, joilla identiteetit määritellään. 

Tehdyn tutkimuksen perusteella kritiikkiä laajojen yhteiskunnallis-
ten tasojen puuttumisesta symbolisen interaktionismin teoriasta voidaan 
kuitenkin pitää osittain perusteltuna. Teorian yhteiskunnallinen tai kult-
tuurinen taso muodostuu teoriassa ennen muuta "liittyvän toiminnan" -
käsitteen avulla. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tason tutkiminen tai 
arviointi liittyneenä toimintana ei luonnollisesti sulje pois mahdollisuutta 
yhteiskunnan valtasuhteiden tarkasteluun, vaikka teoria metateoriana ei 
valtasuhteita erityisesti korostakaan. (Rönnberg 1996, 512.) Näkemysero 
yhteiskunnallisen tason puuttumisesta on selitettävissä pikemmin suh-
tautumistavan erosta yhteiskuntaan. Symbolinen interaktionismi tarkas-
telee yhteiskuntaa kulttuurisena ja yhteisöllisenä toimintana, kun teori-
an kriitikoiden lähtökohdat ovat pikemminkin yhteiskunnan luokka- ja 
valtarakenteiden arvioinnissa (Rönnberg 1996, 471.) Symbolisessa in-
teraktionismissa ihminen, ryhmä, yhteiskunta ja kulttuuri muodostavat 
yhteisöllisen kokonaisuuden ja siten voidaan todeta, että teoria onnistuu 
erityisen hyvin tarjoamaan käsitteitä juuri tällaiselta sosiaaliselta tasolta 
lähteviin kulttuuristen suhteitten ja tilanteitten tutkimukseen (vrt. mm. 
Rönnberg 1996; Werner 1996).

Lasten mediasuhteen tutkimisessa tulkintasuhteena on tärkeätä panna 
merkille, ettei tulkinta kuitenkaan ilmene tutkijalle "puhtaana", mitatta-
vana suureena, vaan tulkinnalla on aina prosessinomainen luonne. (Rönn-
berg 1996, 20.) Toiseksi lasten mediatulkintaa ja mediasuhdetta selittää 
osaltaan lapsen yksilölliset ja kehitykselliset tekijät, joiden taustalla vai-
kuttavat hänen sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristönsä. Tulkintaa ei si-
ten voida tutkia irrallisena osana kokonaisuudesta, koska tulkinta on aina 
jossakin määrin kontekstuaalinen. Teorian ja tutkimuksen arvioinnissa 
ei voida myöskään ohittaa tutkijan roolia osana tulkintaprosessia. Siksi 
tutkijan rooli symbolisen interaktionismin teoriaa käyttäessä muotoutuu 
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myös tutkimuksen toteuttamisen ja tulosten analyysin osalta osallistu-
vammaksi (ks. Blumer 1986; Denzin 1992; Rönnberg 1996).

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että symbolisen in-
teraktionismin teoria tarjoaa lasten mediasuhteen tarkasteluun tulkinta-
suhteena varsin monipuolisen käsitteellisen viitekehyksen ja teorian avulla 
lapsia ja heidän mediasuhdettaan on mahdollista tarkastella aktiivisena, 
merkityksiä synnyttävänä toimintana ja identiteettiä rakentavana toimin-
tana. (Rönnberg 1996, 512.) Teorian keskeiset käsitteet, kuten itse, it-
seindikaatio, identiteetti, roolinottaminen ja merkitykselliset toiset, ovat 
selkeitä ja varsin yksiselitteisiä ja ne luovat siten kattavan käsitteellisen 
viitekehyksen lasten mediasuhteen tutkimiselle. 

Symbolisen interaktionismin teorian mukaan merkitysten luominen on 
vuorovaikutuksinen, sosiaalinen prosessi, jossa tulkintaa ohjaavat osaltaan myös 
kulttuuriset kategoriat. Siten lasten mediaan liittyvä tulkinta kohdistuu kolmel-
le tasolle; mediaan välineenä ja sisältönä, ihmisiin ja sosiaalisiin ryhmiin, yhteis-
kunnalliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. Lasten mediaympäristössä ja medi-
asuhteessa tämä tarkoittaa mediatulkinnan sisältävän lapsen henkilökohtaisten 
ominaisuuksien lisäksi hänen sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristönsä. Teorian 
avulla lasten mediasuhdetta on siten mahdollista tarkastella yksilö-, ryhmä- ja 
kulttuuris-yhteiskunnallisilla tasoilla. Lapsia ja mediaa koskevan tutkimuksen 
kehittämisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että teorian eri käsitteiden 
väliset suhteet muodostavat myös tutkimuksellisesti edellä mainitun kaltaisia 
haastavia tasoja. Tämän lisäksi teoria mahdollistaa myös erilaisten tutkimus-
menetelmien soveltamisen käytännön tutkimusta tehtäessä ja siten se tarjoaa 
myös erilaisia mahdollisuuksia aineistojen analysoinnille.

Tehdyn tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että symbolisen interaktio-
nismin teorian avulla lasten mediasuhdetta symbolisena suhteena ja tulkinta-
suhteena on mahdollista tarkastella seuraavanlaisista näkökulmista:

1. Sosiaalisena mediaympäristönä, jossa mediatulkinta tapahtuu.

2. Lapsen omana, henkilökohtaisena tulkintaprosessina kiinnittämällä 
tutkimuksessa huomiota lapsen aiempiin sekä sosiaalisiin että medi-
aan liittyviin kokemuksiin.
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3. Mediatulkintasuhde on mahdollista liittää osaksi lapsen ympäristön 
muita merkityksellisiä tulkintakohteita.

4. Mediasuhde voidaan kontekstualisoida osaksi lapsen ryhmäproses-
sia ja kulttuurista kasvuprosessia.

5. Mediatulkinta ja mediaympäristö voidaan liittää yhteiskunnallisiin 
ja kulttuurisiin konteksteihin sekä median esittämiin representaati-
oihin.

Symbolisen interaktionismin teoria korostaa pragmaattisen tieteenfi-
losofian lähtökohdistaan kielellisten merkitysten ohella toiminnallisia 
ja kokemuksellisia merkityksiä tutkimuksen suunnittelussa ja tulosten 
analyysissa. Teoria tarjoaa kontekstualisoivana ja monikerroksisena vii-
tekehyksenä hyvät lähtökohdat lapsia ja mediaa koskevan tutkimuksen 
suunnittelulle ja toteuttamiselle sekä tulosten analysoinnille. (Rönnberg 
1996, 512.)

7.7 Tutkimuksen arviointi

Nyt tehdyssä tutkimuksessa on yhtenä keskeisenä tavoitteena tutkimus-
aineiston analyysissa ollut noudattaa holistista, kokonaisvaltaista lähes-
tymistapaa. Tällä on ennen muuta pyritty kunnioittamaan lasten omia, 
mediaa koskevia näkemyksiä ja tulkintoja. Holistisella tutkimusotteella 
on pyritty myös luomaan monipuolinen kuva lasten ja median välisestä 
tulkintasuhteesta ja suhteessa olevista ja sen kehittymiseen vaikuttavis-
ta tekijöistä. 

Tutkimuksen aineiston koko sinällään on pieni käsittäen 36 lasta ja 
heidän perhettään. Yhteensä tutkimukseen osallistui 75 henkilöä, sillä 
joissakin perheissä molemmat vanhemmat yhdessä vastasivat tutkimus-
kysymyksiin. Vaikka määrällisesti aineisto on varsin pieni, sen voidaan 
katsoa vastaavan laadullisessa tutkimuksessa käytettyä aineistokokoa. (Ks. 
Eskola & Suoranta 2001, 61–63; 215.) Näin pienen aineiston analyysin 
pohjalta ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä kovin pitkälle meneviä yleis-
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tyksiä koskien lapsia ja heidän mediatulkintaansa. Siksi tätä tutkimusta 
ja sen pohjalta tehtyjä päätelmiä onkin ennen muuta lähestyttävä nimen-
sä mukaisesti aihealueen tarkasteluna. Aineiston arvoa ehkä jonkin ver-
ran nostaa sen monikulttuurisuus ja se, että aineistoa on hankittu useita 
erilaisia ja harvemmin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä 
menetelmiä käyttäen. (Esim. myös Rydin 1996, 185–186.)

Eri maista koottua aineistoa on tutkimuksessa analysoitu lasten me-
diasuhteen ja mediasisältöjen tulkinnan kehittymisen lisäksi myös tul-
kinnassa esiintyvien kulttuurienvälisten erojen ja yhtenevyyksien tarkas-
teluun. Tutkimus antoi lasten kulttuurisen identiteetin kehittymisestä 
mielenkiintoisia viitteitä siitä, että kulttuurisia eroja on tunnistettavis-
sa jo varsin nuorilla lapsilla. Näin siitäkin huolimatta, että tutkimukseen 
osallistuneet lapset olivat Euroopan unionin alueelta ja heidän media-
ympäristönsä ja sosiaalinen kasvuympäristönsä, kaikki lapset esimerkik-
si elivät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ydinperheissä, osoittautuivat 
varsin samankaltaiseksi. Tutkimus myös osoittaa kulttuurienvälisen ver-
tailun tekemisen mahdolliseksi jo näinkin rajatun aineiston perusteella, 
vaikka tutkimuksen pohjalta ei luonnollisestikaan tulkintojen kulttuuri-
eroista voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Kolmesta maasta kootun ja monia menetelmiä käyttävän aineiston 
analyysi on asettanut tutkimuksen tekemiselle luonnollisesti monia haas-
teita. Iso haaste on myös ollut aineiston kerääminen muualla kuin ko-
timaassa. (Ks. myös Alasuutari 1994, 190–191.) Tällaisessa tilanteessa 
voidaan kysyä, mitä tai ketä monikulttuurinen asetelma palvelee. Tut-
kijan itsensä ulkomailla tapahtunutta aineiston keruuta puoltaa se seik-
ka, että näin tutkijalla on mahdollisuus itse henkilökohtaisesti tutustua 
tutkittaviin henkilöihin. Tutkittavien ja tutkijan kohtaaminen ja tutki-
jan pääseminen kurkistamaan heidän elämäntilanteeseensa, vaikka vain 
pienesti ja hyvinkin lyhytaikaisesti, mahdollistaa aina myös niin sanotun 
hiljaisen tiedon kerääntymisen tutkijan omaan käyttöön. Samanlaisen ti-
laisuuden tarjoaa tutustuminen tutkimukseen osallistuvien sosiaaliseen 
ympäristöön, minkä tässä tapauksessa muodostivat heidän päiväkotinsa 
ja koulunsa. Toki tilanteessa, jossa tutkija itse kerää aineistonsa, hänen 
voi katsoa vaikuttavan myös aineiston tuotantoehtoihin. (Eskola & Suo-
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ranta 1998, 210.) Olisiko siis aineiston analyysista muodostunut toisen-
lainen, jos aineiston olisi koonnut joku toinen henkilö tutkijan asemasta? 
Tämä on toki mahdollista. Näin jo siitäkin syystä, että tutkijalla ja lap-
silla olisi siten ollut yhteinen kieli. Tutkimuksen tekeminen muulla kuin 
omalla äidinkielellä on haastava tilanne sekä tutkijalle itselleen että var-
masti myös tutkimukseen osallistuville henkilöille. Mutta toisaalta eri-
lainen kieli- ja kulttuuritausta voi myös auttaa tutkijaa näkemään jotakin 
sellaista, joka muuten jäisi tuttuutensa vuoksi huomaamatta. (Ks. myös 
Alasuutari 1994, 190.) Voidaan myös ajatella, että tällaisessa tilanteessa 
myös tutkimukseen osallistuvat henkilöt haluavat ehkäpä ilmaista itseään 
selkeämmin ja tarkemmin.

Tutkimusaineiston analyysissa käytetyt käsitteet pohjaavat symbolisen 
interaktionismin teoriaan. Teorian käsitteiden avulla on rakennettu tutki-
musaineiston analyysin kategoriat (ks. kuvio 5-1). (Vrt. Alasuutari 1994, 
72.) Tutkimuksen empiirisen aineiston analyysin rakenteen suunnittelua 
tällainen asetelma osaltaan tuki. Runsaasti haasteita koitui kuitenkin eri 
menetelmillä hankitun aineiston analysoinnista siten, että aineistot ovat 
rinnastettavissa ja liitettävissä sisällöllisesti toisiinsa. Lisäpohdintaa tut-
kimustyön aikana aiheuttivat myös erilaisten kategorioitten väliset suh-
teet, jotta tutkimuksen luotettavuudelle asetetut vaateet täyttyvät ja kye-
tään varmistamaan tehdyt johtopäätökset. (Ks. Eskola & Suoranta 1998, 
213.) Luokittelua onkin tutkimuksessa käytetty siten, että sen pohjalta 
on suunniteltu tutkimuksen aineiston analyysi ja sitä on syvennetty edel-
leen johtopäätöksiä tehtäessä. Tällainen ratkaisu voi toki antaa vaikutel-
man jonkinasteisesta toistosta.

Tutkimuksen toistettavuutta arvioitaessa voidaan todeta, että analyy-
sissa käytetyt luokittelu- ja tulkintakategoriat on rakennettu symbolisen 
interaktionismin teorian käsitteiden pohjalta niin, että ne ovat tunnistet-
tavia ja riittävän pieniä. (Ks. Alasuutari 1994, 162–165; 99–101.) Näiltä 
osin tutkimus on siis toistettavissa. Tutkimuksen asetelma on kuitenkin 
suunniteltu pieniä lapsia ja melko pientä otosta ajatellen. Pohdittaessa 
sen toistettavuutta esimerkiksi jo koulussa olevilla lapsilla olisi analyysin 
rakennetta syytä laajentaa ja monipuolistaa jo senkin johdosta, että isom-
mat lapset antavat pitempiä ja monipuolisempia vastauksia. Tämä kos-
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kee myös vanhempien lasten piirroksia ja siten myös piirrosten analyysia. 
Mielenkiintoisen tutkimuskohteen tarjoaisi myös lasten audiovisuaaliseen 
informaatioon tulkintaan liittyvien kokonaisten tarinoiden analysointi. 
Tämäkin edellyttäisi uudenlaisen luokituksen suunnittelua. Yksi tärkeä 
kehittämiskohde toistettavuutta arvioitaessa löytyy myös lasten sosiaali-
sen mediaympäristön ja tulkintojen välisen suhteen analyysin toteutta-
misesta ja kehittämisestä. Tärkeää olisi tällöin pohtia muita mahdollisia 
keinoja haastattelun lisäksi koota aineistoa sekä lapsilta että heidän lä-
heisiltään. Yksi vaihtoehto olisi perheitten katselutilanteissa ilmenevien 
sosiaalisten suhteitten ja siinä välitettävien merkitysten havainnointi. Täl-
lainen merkitysten ja tulkintojen havainnointi edellyttäisi teorian pohjalta 
tehtävän uuden luokittelujärjestelmän suunnittelua. Tehdyn tutkimuksen 
perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kategorisointi mahdollisti las-
ten mediasuhteen tarkastelun mediaympäristönä ja tulkintaympäristönä 
ja erilaisina mediakompetenssia kehittävinä resursseina. Tämä osaltaan 
toivottavasti lisää tutkimuksen käytännöllistä merkitystä, relevanssia. 

Kaiken kaikkiaan tutkimus sisältää runsaasti käsitteitä ja erilaisia mää-
rittelyitä. Käsitteiden sisältöjen määrittely, käyttö ja suhteet ovat olleet 
tutkimuksen tekijälle erittäin haasteellinen tehtävä koko tutkimuspro-
sessin ajan. Analyysissa käytetyt käsitteet ovat tutkimuksen teoreettisesta 
viitekehyksestä, osa aihealueen tutkimuksesta ja osa käsitesisällöistä on 
tekijän toimesta määrittynyt tutkimuksen aikana. (Ks. Eskola & Suoran-
ta 1998, 211.) Käsitteiden sisäistäminen on vaatinut tutkimusprosessissa 
oman aikansa ja vaivansa. Toisinaan käsitteiden avulla tapahtunut aineis-
ton analysoiminen ja tutkimuksen kehittäminen on ollut helpompaa ja 
toisinaan se on tuntunut varsin työläältä. Mutta jälkeenpäin arvioituna 
se on kuitenkin haasteellisuudessaan ollut yksi tutkimusprosessin par-
haimpia anteja. Käsitteiden sitomista osaksi tutkimuksen kokonaisuutta 
ja sen "punaista lankaa" ovat merkittävästi tukeneet työtä matkan varrelta 
kommentoineet henkilöt. Ilman näitä kommentteja prosessointi tuskin 
olisi onnistunutkaan. 

Monitasoista ja monipolvista "käsiteviidakon" käyttöä on kuitenkin 
osaltaan helpottanut tutkimusaineiston analyysin perustuminen yhteen 
teoreettiseen viitekehykseen, symboliseen interaktionismiin, jonka sen ke-
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hittäjä Herbert Blumer liittää yhteiskuntatieteisiin korostamalla teorian 
yhteyttä laajempiin yhteiskunnallisiin kokonaisuuksiin. (Vrt. Alasuutari 
1994, 202.) Tästä johtuen käsitteiden määrittelyt ja suhteet voivat jonkin 
verran poiketa muitten tieteenalojen, kuten kasvatustieteen, psykologian 
ja sosiaalipsykologian käyttämistä vastaavista käsitteistä. Tämä lienee ym-
märrettävää. Käsitteitä on tutkimuksessa kuitenkin käytetty johdonmu-
kaisesti läpi työn samansisältöisinä. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen aineisto osoittautui riittäväksi ja katta-
vaksi ja aineiston analyysin pohjalta mahdollistui tutkimuskohteen teo-
reettisen peruskuvion (ks. luku 8, kuvio 8-1) toteuttaminen. Toivottavas-
ti tutkimus siten osaltaan kykenee palvelemaan aihealueen teoreettisten 
näkemysten kehittelyä ja lasten mediasuhteen tutkimusta. Luonnollises-
ti tutkimuskohdetta kuvaava kuvio ilmaisee aina vain käsitteitä ja niiden 
välisiä suhteita. Siten se ei koskaan voi paljastaa suoraan lasten mediatul-
kintaan ja mediasuhteeseen todellisessa elämässä yhteydessä olevia teki-
jöitä totuutena, vaan se jäänee siten kuvaukseksi aihealueeseen liittyvien 
osatekijöiden suhteista. 

Tutkimusprosessi on haasteistaan huolimatta ollut tekijälleen antoisa 
tehtävä ja mahdollisuus päästä analysoimaan monitasoista ja monimuo-
toista lasten ja median välistä vuorovaikutussuhdetta ja suhteen yhteis-
kunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Toivottavasti tutkimus osaltaan 
tarjoaa tikaspuita aihealueen suomalaiselle tutkimukselle ja sen kehitty-
miselle.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa on selvitetty pienten lasten mediasuhdetta, audiovisuaa-
lisen informaation tulkintaa ja tulkintaan vaikuttavia tekijöitä mediaym-
päristönä ja tulkintaympäristönä. Audiovisuaalista informaatiota ei tässä 
tutkimuksessa ole tarkasteltu ainoastaan erillisenä tulkinnan kohteena, 
vaan tutkimuksessa on lähestytty lasten mediasuhdetta laajemmin, osa-
na lapsen sosiaalista ja kulttuurista kontekstia.  Tutkimuksella on pyritty 
luomaan lasten mediasuhteesta kokonaisvaltainen, holistinen kuva lapsia 
ja mediaa viime vuosina käsitelleen tutkimuskäytännön mukaisesti. 

Tutkimusta on ohjannut kaksi keskeistä lähtökohtaa. Ensinnäkin lapsen 
ja median suhdetta on lähdetty tarkastelemaan lapsen aktiivisena tulkin-
tana ja toimintana. Lapsi on nähty ennen muuta toimijana eikä vaiku-

Kuvio 8-1: Media lapsen merkityksellisenä toisena ja tulkintataitojen muodos-
tajana.
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tuksen kohteena. Tutkimuksen toinen lähtökohta on ollut tarkastella las-
ten mediasuhdetta lapsen näkökulmasta, lapsikeskeisesti, kuitenkin niin, 
että tarkasteluun on otettu mukaan lapsen elämänpiiriin kuuluvia muita 
tekijöitä, kuten vanhemmat ja ystävät. Tutkimuksen keskiössä ovat kui-
tenkin olleet lapset itse. Kuvio 8-1 esittää havainnollisesti tutkimuksen 
perusteella tehdyt johtopäätökset ja lapsikeskeisen tutkimuksen perus-
asetelman.

Lapsilähtöistä mediaympäristötutkimusta ohjaa kolme keskeistä lähtökohtaa. 
Ensinnäkin tutkimuksen tavoite on selittää sitä, miten media liittyy lapsen elä-
mään ja millaisia merkityksiä lapsi medialle antaa. Toinen tavoite on tuoda esiin 
lapsen näkökulma, ja kolmanneksi tutkimus tarjoaa mahdollisuuden lapsen oman 
äänen kuulemiseen. (Ks. Rydin 1996; Rönnberg 1996.) Lapsi on tällöin ennen 
muuta kykenevä ilmaisemaan omia näkemyksiään ja mielipiteitään ja hänen esit-
tämiään tulkintoja pidetään totena (vrt. Vestergaard & Löfstedt & Ödman 1987, 
107–108; Puolimatka 1999, 57–59.)

Vertailukohtana tehdylle tutkimukselle voidaan ajatella tutkimusta, jossa las-
ten mediasuhdetta olisi tarkasteltu medialähtöisesti. Tällainen asetelma antaisi ai-

KV-toiminta;
Tuotanto;
Jakelu; Osto; Myynti

Ohjelmisto; 
Lastenohjelmat Lapset; Kulutta-

jat; Kohderyhmä; 

Resurssit; Talous; 
Henkilöstö; VälineetToimilupa; Lait;

Säädökset

Toimintaperiaatteet; 
Arvot; Julkinen; 
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tuspohja; Yhteistyö-
kumppanit; Mainos-
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Asema mediakentässä; 
Kilpailutilanne; Väline-
kehitys

Medialähtöinen tut-
kimusasetelma: 
”Media & lapset”

Kuvio 8-2: Medialähtöinen (kuvitteellinen) tutkimusasetelma.
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healueesta varsin toisenlaisen kuvan, ja lasta lähestyttäisiin median käyttäjänä pi-
kemminkin kuluttajana tai kohderyhmänä olemisen näkökulmasta (kuvio 8-2). 

Hyvin yleistäen voidaan sanoa, että lapsilähtöinen näkökulma on erään-
lainen ruohonjuuritason tarkastelukulma, jossa näkökulma mediaan ja 
laajemminkin lasten mediaympäristöön tulkintaympäristönä avataan lap-
sesta ja lapsuudesta käsin. 

Pienen lapsen elämän sisältö koostuu monista tekijöistä ja tapahtu-
mista. Lapsen elämän yhtenä keskeisenä, jos ei jopa johtavana, tekijänä 
voidaan pitää tarvetta oppia uutta. Oppiminen on lapsen kasvun ja ke-
hityksen edellytys. Uuden oppiminen merkitsee asioiden tulkitsemista ja 
tulkintojen liittämistä osaksi toimintaa, sosiaalista integraatiota, ajattelua 
ja identiteettiä. Oppimisen perusta on lapsen henkilökohtaisissa taipu-
muksissa, tunteissa, tiedoissa ja taidoissa. Tärkeä merkitys on myös lapsen 
iällä ja sukupuolella. Tietojen ja taitojen kartuttaminen on ennen muuta 
lapsen aktiivista toimintaa. 

On tärkeä muistaa, että oppiminen ja siihen läheisesti liittyvä tulkit-
semisprosessi ovat molemmat myös sosiaalisia, vuorovaikutteisia tapah-
tumia. Lapsen oppimiseen liittyvät vahvasti vuorovaikutussuhteessa ole-
minen ympäristön kanssa ja ympäristön tulkitseminen. Vastavuoroisessa 
prosessissa myös ympäristö tulkitsee, antaa palautetta ja määrittelee lasta 
ja hänen toimintaansa. Näiden lisäksi ympäristö ohjaa tulkintaprosessia 
osoittamalla, mikä lapsen tulkinta tai toiminta on hyväksyttyä ja mikä 
puolestaan ei sitä ole.

Lapsen elämän mediaan liittyvä tulkintaympäristö koostuu sanoista, 
kuvista, tunteista, äänistä, eleistä, tiedosta, sosiaalisista suhteista ja monis-
ta muista tekijöistä ja niiden mitä erilaisimmista yhdistelmistä. Tällaisessa 
vuorovaikutuksessa tapahtuvassa tulkinnassa erilaisilla "merkityksellisil-
lä toisilla" on tärkeä rooli (kuvio 8-1). "Merkityksellisistä toisista" koos-
tuu se lapsen tulkinnallinen ympäristö, joka luo lapsen tulkintaprosessin 
puitteet ja ainekset.  Pienten lasten tärkeimpiä "merkityksellisiä toisia" 
ovat ennen muuta perhe ja sukulaiset. Mutta niihin kuuluvat myös ys-
tävät, päiväkoti, koulu, harrastukset tai vaikkapa kotona olevat lemmik-
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kieläimet. Tämän hetken yhtenä "merkityksellisenä toisena" toimii myös 
media. Lapsen vanhempien sosioekonomisella asemalla on luonnollisesti 
merkitystä, vaikka sitä ei suoranaisesti voidakaan pitää "merkityksellisenä 
toisena". Vanhempien ekonominen tilanne määrittää  lapsen taloudellisia 
asioita, kuten asuinympäristöä ja sitä kautta edelleen sosiaalista ympäris-
töä. Perheen käytössä olevat taloudelliset resurssit osaltaan ohjaavat siten 
lapsen käytettävissä olevia mediavälineitä ja välineiden kautta saatavilla 
olevaa mediasisältöä. Sosiaalinen ympäristö ja sen sisältämät "merkityk-
selliset toiset" toimivat lapsen elämän ja jopa tulevan elämän resurssina, 
mahdollisuutena. 

Lapsilähtöisessä lasten ja median tarkastelussa mediaympäristönä 
muodostaa media yhden toimijan "merkityksellisenä toisena" lapsen tul-
kintaympäristössä. (Vrt. Rönnberg 1996, 213–223.) Tarkastelun lähtö-
kohtana on ajatus välillisestä vastavuoroisesta suhteesta siten, että mer-
kityksellisten toisten tarjoamat kokemukset ja tulkintasisällöt toimivat 
lapsen tulkinnan resursseina. Median välittämien sisältöjen pohjalta lap-
si rakentaa vuorovaikutuksellisessa ja välillisessä tulkintaprosessissa käyt-
töönsä muiden muassa kielellistä, käsitteellistä ja sosiaalista kompetenssia. 
Monipuolinen ja erilaisten kompetenssien hallinta johtaa lapsen kulttuu-
risen kompetenssin kehittymiseen ja lisääntymiseen. (Rydin 1996.) Hyvä 
kulttuurinen kompetenssi varmistaa lapsen kykyä toimia elämässä ja ym-
märtää yhteiskunnan ja kulttuurin koodeja. Hyvä kulttuurinen kompe-
tenssi on siis lapsen menestymisen avain.

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan lapsen ja median suhteesta 
tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä. Listalla mainitut asiat olisikin hyvä 
huomioida silloin, kun opettajat ja vanhemmat haluavat kehittää lapsen 
mediakompetenssia, mediataitoja ja mediatulkintataitoja sekä muita sosi-
aalisiin suhteisiin että kulttuuriseen hallintaan liittyviä kompetensseja:

1. Lapsen ja median suhde on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, ja 
tulkintaympäristönä ja "merkityksellisenä toisena" media muodostaa 
osan lapsen symbolisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä. 



250 251

Mediainformaation tulkinnassa ovat mukana lapsen aiemmat tiedol-
liset ja sosiaaliset kokemukset. 
2. Aktiivisena tulkintasuhteena lapsi kehittää mediasta saamansa in-
formaation avulla sanavarastoaan, havainnointiaan, ajatteluaan ja tun-
ne-elämäänsä.  

3. Median käyttö sosiaalisena tapahtumana kehittää lapsen sosiaalisia 
valmiuksia. Perheen katseluun liittyvät säännöt ja ohjeet ohjaavat per-
heen sisäistä toimintaa ja määrittävät lapsen asemaa perheessä. Media-
välineistä erityisesti televisio muodostaa sosiaalisen välineluonteensa 
mukaisesti yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa lapsen sosiaali-
sen resurssin. Sosiaalisena resurssina toimiessaan media tarjoaa osal-
taan mahdollisuuden lapsen sosiaalisen kompetenssin kehittymiselle. 

4. Median sisällöt ja niihin liittyvät erilaiset oheistuotteet toimivat 
osaltaan lapsen kulttuuristen koodistojen ja luokittelujen muodostaja-
na. Erilaisten koodien tunnistaminen lisää lapsen kulttuurista resurs-
sia. 

Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta median voivan toimia lap-
sen sosiaalisten, symbolisten ja kulttuuristen resurssien muodostajana. 
Resurssit puolestaan lisäävät yleisemminkin lapsen kulttuurista kom-
petenssia.

Tutkimus puhuu vahvasti sen puolesta, että media voi osaltaan muo-
dostaa lapsen identiteettiä ja toimintatapoja; miten toimia, ajatella, tuntea 
tai millaiset asiat ovat elämässä tavoiteltavia. Lapsen identiteetti "Itse" 
muodostuu kahdesta osasta: "Tietoisesta minästä" ja "Minästä". Aktii-
vinen informaation tulkinta tapahtuu "Tietoisen minän" alueella. Osa 
näistä tulkinnoista mahdollisesti liittyy osaksi tiedostamatonta, alita-
juista "Minää". Mutta tässä prosessissa media ei siis kuitenkaan hallitse 
identiteetin muotoutumista yksisuuntaisesti, vaan lapsen minäkäsityk-
sen muodostumiseen osallistuvat lapsen yksilölliset ominaisuudet ja tai-
pumukset ja sosiaalisessa ympäristössä toimivat "merkitykselliset toiset". 
"Merkityksellisistä toisista" pienen lapsen elämässä kaikkein tärkeimpiä 
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ovat lapsen luonnolliset, läheiset ihmissuhteet, kuten vanhemmat ja si-
sarukset. Tutkimuksen perusteella voidaan myös esittää, että osan teke-
mistään tulkinnoista lapsi liittää siten osaksi omaa identiteettiään ja re-
surssivarastoaan.

Tutkimuksen perusteella voidaan lisäksi todeta, että media rakentaa 
tulkintaympäristönä yhteisesti jaettavia merkityksiä. Näitä merkityksiä 
lapset tulkitsevat välillisesti omien kokemusten ja symbolien, erityisesti 
kielen, avulla ja muodostavat kuvaa todellisuudesta. Näin media osaltaan 
osallistuu "merkityksellisenä toisena" lapsen symbolisen pääoman raken-
tumiseen ja rakentamiseen. Lasten taito tulkita yhteistä todellisuutta ja 
sen sisältämiä koodeja toimii myös keinona kiinnittää ja sosiaalistaa lap-
si osaksi yhteisöä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Media eri muodoissaan in-
formaation jakelukanavana on osa yhteiskuntaa ja sen kulttuuria ja ar-
voja. Media tarjoaa erilaista ja eri tavoin tulkittavaa informaatiota, joka 
sisältää myös kulttuurisia koodistoja. Näitä koodistoja tulkitsemalla lapsi 
oppii kulttuurista tietoa arvoista, asenteista ja niihin liittyvistä toiminta-
tavoista. Lasten tulkinta- ja sosiaalistumisprosessiin liittyy myös medi-
an välittämän informaation ja mediaan liittyvien sosiaalisten suhteiden 
tunneperäinen tulkinta, joka osaltaan on edellytys sille, että lapsi kykenee 
samastumaan tulkitsemiinsa arvoihin. 

Mediatekniikan kehittyminen ja mediavälineitten konvergenssi tuovat 
muutoksia myös lasten välineelliseen mediaympäristöön. Luonnollisesti 
muutokset heijastuvat myös median välittämiin sisältöihin. Kansallisen 
median rinnalla toimivat kansalliset rajat ylittävä ylikansallinen ja globaa-
li media. Lasten kannalta tämä merkitsee sitä, että heidän mediatulkin-
taympäristönsä muodostuu toiminnassaan hyvinkin erilaisista tavoitteista 
ja päämääristä lähtevistä toimijoista ja sisältöjen tuottajista. Myös median 
sisältämät ideomaisemat, toisin sanoen niiden sisällöissä esitettävät aja-
tukset, käytettävät käsitteet, kuvamateriaali ja ohjelmien välittämät arvot, 
voivat poiketa merkittävästi toisistaan ja olla jopa ristiriidassa toistensa 
kanssa. Lasten ja nuorten mediakentässä tapahtuvat muutokset kasvat-
tavat siten myös tarvetta lisätä ja kehittää eri kulttuureista olevien tut-
kijoiden monikansallista yhteistyötä. Tätä edellyttää myös yhteiskuntien 
sisällä tapahtuva kulttuurinen moninaistuminen. Tutkimuksen avulla tu-
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lisikin selvittää erilaisista kulttuurisista taustoista olevien lasten ja nuor-
ten mediasisältöjen tulkintaa, heidän mediaympäristöään ja mediasuh-
dettaan laajemmin.

Perheen, vanhempien ja sisarusten median käyttö ja suhtautuminen 
mediaan on nähtävä yhtenä keskeisenä tekijänä siihen, miten merkittä-
väksi median rooli muodostuu pienen lapsen elämässä. Vanhemmat ensi-
sijaisesti määrittelevät ne mediavälineelliset ja mediasisällölliset puitteet, 
joissa lapsen mediatulkinta tapahtuu. Taustalla toki vaikuttavat myös yh-
teiskunnan taholta tehtävät mediaan liittyvät päätökset ja toimenpiteet. 
Vuoden 2007 aikana suomalainen televisiotoiminta muuttuu digitaalisek-
si ja mahdollistaa yhä kasvavan mediatarjonnan. Muutos koskettaa luon-
nollisesti myös lapsille tarkoitettua mediatarjontaa. Lasten mediankäyttö 
tapahtuu kuitenkin pääsääntöisesti kotona ja tätä taustaa vasten on varsin 
perustellusti ajateltavissa, että mediakasvatus tai ehkä pikemminkin tieto 
mediasta, sen toimintatavoista ja roolista lapsen mediaympäristönä olisi 
ennen muuta suunnattava pienten lasten vanhemmille ja niille aikuisille, 
jotka ovat lasten kasvatuksesta vastuussa, kuten esimerkiksi varhaiskasvat-
tajille ja opettajille. Tähän suuntaan onkin jo edetty ja siitä on esimerk-
kinä vuonna 2006 toteutettu Mediamuffinssi-kokeilu, jonka tuloksena 
kehitettiin mediakasvatusta ja mediakasvatuksen oppimateriaaleja alle 8-
vuotialle lapsille ja heidän kasvattajilleen (Kupiainen, Niinistö, Pohjola & 
Kotilainen, 2006). Hankkeen aikana lasten ohjaajat  ja opettajat kokivat 
tulleensa tietoisemmiksi mediakasvatuksen merkityksestä ja he myös loi-
vat materiaalia, joka osaltaan mahdollistaa mediakasvatuksen ottamisen 
suunnitelmallisemmin osaksi kasvatustyötä. Myös hankkeessa mukana 
olleiden lasten mediaan liittyvät taidot kehittyivät ja he alkoivat sen ku-
luessa pohtia mediankäyttöään ja käytön rajoja, myös heidän sosiaaliset 
taitonsa ja tunnetaitonsa kehittyivät. Hankeen tulokset osoittivat selkeästi 
pienten lasten mediakasvatuksen ja varhaiskasvatuksesta vastaavien opet-
tajille suunnatun mediatietouden lisäämisen tarpeellisuuden. 

Mediakasvatuksen saattaminen kiinteäksi osaksi lasten ja nuorten kas-
vua ja kehitystä edellyttää aihealueen liittämistä kiinteämmin mukaan 
opettajankoulutukseen. Mediatietouden lisäämisen ohelle koulutuksen 
osaksi tulisi rakentaa myös lapsilähtöinen näkökulma, jossa kiinnitetään 
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huomiota lasten median tulkintaprosessiin ja myös median tarjoamiin 
mahdollisuuksiin lapsen resurssien kehittäjänä. Tämä tukisi osaltaan lap-
sen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Tämä tutkimus puhuu sen puolesta, että median vaikutuksesta puhut-
taessa on vaikutus ennen muuta ymmärrettävä välillisenä vaikuttamisena, 
jossa "vaikutusta" on tarkasteltava lapsen jollekin mediasisällölle antama-
na merkityksenä, tulkintana. Merkitykset voivat liittyä joko fyysisiin ob-
jekteihin tai median välittämään informaatioon tai mielikuvaan. Median 
vaikutuksesta puhuttaessa on tärkeätä myös huomata, että yleensä muo-
dostetut merkitykset eivät ole lopullisia vaan ne muuttuvat ja kehittyvät 
lapsen tulkitessa uusia, erilaisia merkityksiä. Muutokset koskevat myös 
lapsen identiteettikäsitystä. Merkityssisältöjen muutoksiin osallistuvat 
myös lapsen omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvien tekijöiden ohella 
luonnollisesti myös lapsen sosiaalisen ympäristön "merkityksellisten tois-
ten" kohdalla tapahtuvat muutokset. 

Tässä tutkimuksessa lapsen "merkitykselliset toiset" on nähty lapsen 
kasvun ja kehityksen kannalta resursseina, mahdollisuuksien antajina. To-
dellisessa elämässä kaikkien lasten kohdalla tilanne ei kuitenkaan näin 
ole. "Merkitykselliset toiset" voivat lapsen näkökulmasta tarkastellen olla 
syystä tai toisesta kykenemättömiä toimimaan mahdollisuuksien tarjo-
ajina tai "merkityksellisten toisten" tarjoama tulkintaympäristö voi olla 
vaillinainen, puutteellinen tai johonkin suuntaan painottunut. Tutkimuk-
sen perusteella voidaan hypoteettisesti esittää, että tällaisessa tilanteessa 
jonkin tai joidenkin "merkityksellisen toisten" rooli lapsen tulkintaym-
päristössä voi korostua. Jos siis esimerkiksi lapsen tärkeimmissä sosiaa-
lisissa suhteissa, kuten vaikkapa suhteissa vanhempiin, on puutteita tai 
pahimmassa tapauksessa laiminlyöntejä, voi median tarjoaman sisältöym-
päristön rooli muodostua luonnollisia sosiaalisia suhteita tärkeämmäksi 
väyläksi lapsen identiteetin rakentumiselle ja kulttuurisen kompetenssin 
hankkimiselle. Jatkotutkimus voisi osaltaan tarjota lisävalaistusta medi-
an rooliin toimia "merkityksellisenä toisena" lasten tulkintaympäristössä. 
Tällainen lapsia ja mediaa koskeva tutkimus mahdollistaisi myös useam-
man eri tieteenalan kohtaamisen ja lisäisi tutkijoiden ja tutkimusten vä-
listä monitieteellistä vuoropuhelua.
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