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Esipuhe

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2010 rahoittanut vuosittain to-
teutettua Lasten mediabarometri -tutkimusta. Vuoden 2010 tutkimuksen 
kohderyhmänä olivat 0–8-vuotiaat lapset ja vuonna 2011 7–11-vuotiaat lapset. 
Vuonna 2012 tutkittiin 10–12-vuotiaiden varhaisnuorten mediankäyttöjä. 
Kunakin vuonna tutkimuksessa on mediankäyttöjen lisäksi tarkasteltu myös 
jotain erityisteemaa. Vuonna 2010 tarkasteltiin vanhempien käsityksiä las-
ten mediankäytöistä ja lapsille suunnatuista mediasisällöistä ja vuonna 2011 
tutkittiin lasten kokemuksia mediakasvatuksesta sekä heidän mahdollisia ne-
gatiivisia mediakokemuksiaan. Vuoden 2012 erityisteemana ovat tyttöjen ja 
poikien väliset erot mediankäytöissä. Vuonna 2012 Lasten mediabarometri 
-tutkimuksen toteutuksesta vastasi Nuorisotutkimusseura, kun vuosien 2010 
ja 2011 tutkimukset toteutti Mediakasvatusseura. Hankkeen tutkijana toimi 
vuonna 2012 FT, YTL Annikka Suoninen.

Lasten mediabarometri -tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja 
kansallisella tasolla edustavaa tietoa lasten mediankäytöistä. Pienimpien lasten 
mediankäytöistä ei koota lainkaan edustavia tilastotietoja. Yli 10-vuotiaat lapset 
ja nuoret ovat jo mukana mm. Tilastokeskuksen tutkimuksissa, mutta heidän 
osuutensa koko väestöä koskevissa otannoissa on niin pieni, ettei se mahdollista 
tarkempia eri ikäryhmien välisiä vertailuja. Lasten mediabarometri -tutkimuksen 
ytimessä onkin maanlaajuinen kyselytutkimus, jonka avulla pyritään saamaan 
kansallisesti kattavaa tietoa tutkittavan ikäluokan mediankäytöistä.

Tutkimuksen kohderyhmänä olevien lasten iästä riippuen kyselyaineisto on 
aiemmin kerätty joko lasten vanhemmilta tai lapsilta itseltään, ja menetelmänä 
on käytetty joko strukturoitua haastattelua tai lomakekyselyä. Vuonna 2012 
kyselyaineisto kerättiin lomakekyselyllä 10–12-vuotiailta vastaajilta itseltään.

Lasten mediabarometri -tutkimuksella on laaja-alainen ohjaus- ja asiantun-
tijaryhmä. Vuonna 2012 tähän ryhmään kuuluivat puheenjohtajana professori 
Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistosta, varapuheenjohtajana erityisasian-
tuntija Hanna Happo Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta MEKUsta 
sekä jäseninä professori Reijo Kupiainen Aalto-yliopistosta, erikoistutkija Atte 
Oksanen Nuorisotutkimusverkostosta, nuorisotyön päällikkö Juuso Peura 
MLL:stä, koordinaattori Rauna Rahja Mediakasvatusseurasta, projektipäällikkö 
Suvi Tuominen MEKUsta (Finnish Safer Internet Centre) ja tutkija Piia-Kaisa 
af Ursin Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksesta.

Jyväskylässä 21.12.2012 Annikka Suoninen
erikoistutkija
Nuorisotutkimusseura
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Johdanto: Onko sukupuolella 
merkitystä varhaisnuorten 
mediankäytössä?

Vuonna 2012 Lasten mediabarometri -tutkimuksen erityisteemana olivat 10–12-
vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttöjen – mahdolliset – erot. Sukupuo-
littunutta mediankäyttöä ei pidetty tutkimuksen lähtökohtaoletuksena, mutta 
aiempien tutkimusten perusteella sitä voitiin kuitenkin pitää erittäin vahvana 
tutkimushypoteesina, sillä kaikissa aiemmissa lasten ja nuorten mediankäyttöjä 
koskeneissa tutkimuksissa jo hyvinkin nuorten lasten mediankäytöissä on löy-
detty selvät erot tyttöjen ja poikien käyttämien mediasisältöjen välillä.

Vuoden 2010 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa tarkasteltiin 0–8-
vuotiaiden lasten mediankäyttöjä lasten vanhemmille tehdyn laajan kyselyn 
kautta. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että jo 3–4-vuotiaiden tyttöjen ja poikien 
mediankäytöt erosivat toisistaan: pojat ja tytöt pitivät erilaisista kuvaohjelmis-
ta ja erilaisista kirjoista ja huomattavasti suurempi osa 3–4-vuotiaista pojista 
kuin tytöistä pelasi digitaalisia pelejä ja käytti internetiä. Vanhempien lasten 
mediankäytöissä sukupuolierot olivat vieläkin selvempiä: tyttöjen ja poikien 
kuvaohjelma- ja pelisuosikit olivat hyvin erilaisia, ja pojat pelasivat digitaalisia 
pelejä selvästi tyttöjä enemmän. (Suoninen 2011.) Myös 0–12-vuotiaiden 
lasten vanhemmille keväällä 2012 tehdyn MEKUn kyselyn mukaan tyttöjen 
ja poikien mediasuosikit eriytyivät jo hyvin varhaisella iällä. (Lapsiperheiden 
mediakysely 2012. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus 2013. www.meku.
fi. Ilmestyy vuonna 2013.)

Vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa tarkasteltiin 7–11-
vuotiaiden lasten mediankäyttöä ja heidän kokemuksiaan kotien ja koulun 
mediakasvatuksesta. Tässä tutkimuksessa vastaajina toimivat lapset itse ja 
pienemmät lapset olivat vastanneet kyselyyn yläkouluikäisten tukioppilaiden 
toimiessa tutkimushaastattelijoina. Tyttöjen ja poikien väliset erot lasten me-
diankäytöissä tulivat vahvasti esille myös tässä tutkimuksessa. Pojat pelasivat ja 
käyttivät internetiä sekä lukivat sarjakuvia selvästi tyttöjä enemmän. Tytöt taas 
lukivat kirjoja selvästi poikia enemmän. Myös tyttöjen ja poikien keskuudessa 
suosituimmat kuvaohjelmat, pelit ja internetsivustot olivat varsin erilaisia. Su-
kupuolierot eivät näkyneet pelkästään mediankäytöissä, vaan myös medialait-
teiden omistuksessa ja perheiden mediakasvatuksessa. Pojilla oli selvästi tyttöjä 
useammin etenkin pelaamiseen käytettäviä medialaitteita omissa huoneissaan. 
Tyttöjen käyttämiä mediasisältöjä säädeltiin useammin ikärajojen perusteella, 
ja vanhemmat opettivat tyttöjä enemmän medialaitteiden käytössä. Pojat taas 
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opettelivat tyttöjä useammin medialaitteiden käytön itse, ja he saivat useammin 
rangaistukseksi mediankäyttökieltoja. (Hirvonen 2012.)

Tilastollisten tutkimusten lisäksi tyttöjen ja poikien väliset erot mediankäy-
töissä ovat tulleet esille myös laadullisissa tutkimuksissa. Tampereen yliopiston 
Journalismin tutkimusyksikössä toteutetaan laadullista pitkittäistutkimusta, jossa 
seurataan 5–14-vuotiaiden lasten mediankäytön muutoksia yhdeksän vuoden 
ajan. Tämä tutkimus on Suomessa sikäli harvinainen, että siinä seurataan ylei-
sen mediaympäristön muutoksen lisäksi myös samojen lasten mediankäytöissä 
tapahtuvia muutoksia näiden kasvaessa. Mukana tutkimuksessa on kullakin 
kertaa 60 perhettä Tampereelta ja sen lähikunnista. Tämän tutkimuksen mu-
kaan erityisesti lasten medialeikit ja heidän pelaamansa digitaaliset pelit olivat 
eriytyneet sukupuolen mukaan. (Uusitalo, Vehmas & Kupiainen 2011.)

Myös ruotsalaiset lasten ja nuorten mediankäyttöä koskevat tutkimukset 
ovat antaneet hyvin samansuuntaisia tuloksia tyttöjen ja poikien eriytyneistä 
mediankäytöistä. Vuonna 2010 tehdystä 2–9-vuotiaiden lasten vanhemmille 
suunnatusta kyselystä kävi ilmi, että 5–9-vuotiaat pojat pelasivat digitaalisia 
pelejä selvästi tyttöjä enemmän ja useammalla pojalla oli pelikonsoli omassa 
huoneessaan. (Medierådet. Småungar & Medier 2010.) Toinen Ruotsin Me-
dierådetin vuonna 2010 julkaisema tutkimus kohdistui 9–16-vuotiaiden median-
käyttöihin, ja tietoja kerättiin sekä vanhemmilta että lapsilta samoista perheistä. 
Tässä tutkimuksessa mediankäytön sukupuolittuneisuus näkyi 9–12-vuotiailla 
lapsilla erityisesti lasten mediasuosikeissa sekä digitaalisten pelien pelaamisessa. 
Digitaalisten pelien pelaaminen oli viiden tavallisimman vapaa-ajan aktiviteetin 
joukossa 70 prosentilla pojista ja 20 prosentilla tytöistä. Internetin käyttöta-
voissa pojille keskeisiä olivat videoklippien katselu ja pelaaminen, kun tyttöjen 
yleisimpiä internetin käyttötapoja olivat chatit ja muu sosiaalinen media sekä 
videoklippien katselu. (Medierådet. Ungar & Medier 2010.)

Myös muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että tyttöjen ja 
poikien mediankäytöt eroavat selvästi toisistaan. Esimerkiksi Helen McQuillan 
ja Leen d’Haenens (2009) kävivät läpi suuren joukon eri maissa tehtyjä lasten 
ja nuorten digitaalisten medioiden käyttöä koskeneita tutkimuksia ja havaitsi-
vat, että näiden tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien välillä oli suuria eroja 
erityisesti digitaalisten pelien pelaamisessa: kaikissa maissa, joissa tutkimuksia 
oli tehty, oli poikien havaittu pelaavan pelejä selvästi tyttöjä useammin.

Niissä tutkimuksissa, joissa lasten ja nuorten mediankäyttöjä on tarkasteltu 
myös sisällöllisemmin, on yleisesti havaittu, että tyttöjen ja poikien mediankäytöt 
suuntautuvat eri lajityyppeihin ja sisältöihin. Eri maissa tehdyissä tutkimuk-
sissa on havaittu, että pojat suosivat mediankäytöissään (niin kuvaohjelmissa, 
digitaalisissa peleissä kuin kirjoissa ja lehdissä) tyttöjä enemmän sisältöjä, jotka 
liittyvät seikkailuun, toimintaan, jännitykseen tai urheiluun, ja tytöt ovat taas 
vastaavasti poikia kiinnostuneempia esimerkiksi romantiikasta, ihmissuhteista, 



10

annikka suoninen

10

julkkiksista ja eläimistä. Tällaiset erot tyttöjä ja poikia kiinnostavissa media-
sisällöistä havaittiin muun muassa kahdessatoista Euroopan maassa tehdyssä 
laajassa vertailevassa yhteensä noin 11 000 vastaajaa käsittäneessä lasten ja 
nuorten eri medioiden käyttöä koskeneessa tutkimuksessa (Garitaonandia, 
Juaristi & Oleaga 2001). Vaikka tämän tutkimuksen aineiston keräämisestä 
on jo aikaa, niin tyttöjen ja poikien maku mediasisältöjen suhteen on pysynyt 
varsin muuttumattomana, ja se suuntautuu edelleen eri lajityyppeihin; tämän 
voi käydä koska tahansa tarkistamassa vaikkapa vertaamalla miesten ja naisten 
katsotuimpien televisio-ohjelmien listoja Finnpanelin verkkosivuilla.

Lasten mediabarometri 2012 -tutkimuksen yhtenä tutkimuskysymyksenä 
olikin se, onko 10–12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäytöissä eroja 
Suomessa vuonna 2012.
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Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen otanta ja vastaajat

Vuonna 2012 Lasten mediabarometri -tutkimus kohdistui peruskoulun 4. ja 
6. luokan oppilaisiin. Tutkimuksen vastaajina olivat oppilaat itse, ja tutkimus-
aineisto kerättiin kouluissa toteutetulla lomakekyselyllä huhti–toukokuussa 
2012. Tutkimukseen osallistui yhteensä 988 oppilasta 29 koulusta eri puolilta 
Suomea. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 489 oli neljäsluokkalaisia 
ja 499 kuudesluokkalaisia. Kaikki tutkimukseen osallistuneet koulut olivat 
suomenkielisiä, koska tutkimuksen aikataulu ja budjetti eivät mahdollistaneet 
aineiston keräämistä myös ruotsiksi.

Tutkimuksessa oli mukana vähintään yksi koulu lähes jokaisesta manner-
Suomen maakunnasta. Tutkimusotantaa varten manner-Suomi jaettiin kuu-
teen otanta-alueeseen, joista kustakin tutkimukseen valittiin kouluja suhteessa 
10–12-vuotiaaseen väestöön. Kustakin koulusta tutkimukseen osallistui yksi 4. 
ja yksi 6. luokka. Tutkimukseen oli valittu kouluja erikokoisilta ja elinkeino-
rakenteeltaan erilaisilta paikkakunnilta, ja isommissa kaupungeissa huomiota 
kiinnitettiin myös kaupunginosien erilaiseen väestörakenteeseen.

Tutkimukseen osallistui kouluja pienistä muutaman kymmenen oppilaan 
kyläkouluista useiden satojen oppilaiden taajamakouluihin (kolme saman alueen 
pientä kyläkoulua muodostivat yhdessä laskennallisesti yhden otantakoulun). 
Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 52 % kävi kaupungeissa, 32 % pienem-
missä taajamissa ja 16 % maaseutupaikkakunnilla tai haja-asutusalueella sijain-
nutta koulua. Vastaajien varsinaisia asuinpaikkoja ei lomakkeessa kysytty.

Vastaajista 1 % oli yhdeksänvuotiaita, 29 % kymmenvuotiaita, 20 % yk-
sitoistavuotiaita, 29 % kaksitoistavuotiaita, 20 % kolmetoistavuotiaita ja 1 % 
neljätoistavuotiaita. Neljäsluokkalaisista 98 % oli 10–11-vuotiaita ja kuudes-
luokkalaisista 98 % oli 12–13-vuotiaita.

Tutkimusotannan ja tutkimusaineiston rakenne on kuvattu tarkemmin 
liitteessä 1.

Tutkimustulosten analysointia varten aineisto painotettiin niin, että puolet 
aineistosta tuli kummaltakin luokka-asteelta. Luokka-asteen sisällä aineisto 
painotettiin vastaamaan 10–12-vuotiaan väestön alueellista jakaumaa ja lisäksi 
sukupuolijakaumaa otanta-alueiden sisällä. Tutkimuslomakkeen täyttäneistä 
lapsista 51 % oli tyttöjä ja 49 % poikia, kun vastaavat osuudet ikäluokasta 
olivat 48,5 % ja 51,5 %. Painotetussa aineistossa tyttöjen osuus on 48,7 % ja 
poikien osuus 51,3 %.
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Tutkimuslomakkeet täytettiin luokissa niin, että paikalla oli aina vähintään 
yksi tutkimusryhmän jäsen. Neljänsissä luokissa paikalla oli pääsääntöisesti kaksi 
tutkimusryhmän jäsentä. Perusohjeistus lomakkeen täyttämisestä ja lomakkeen 
rakenteesta annettiin koko luokalle yhteisesti, mutta lisäksi jokaista vastaajaa 
voitiin pyydettäessä opastaa lomakkeen täyttämisessä. Vastaajat tarvitsivat apua 
lähinnä silloin, kun he eivät ymmärtäneet täyttöohjeita tai ymmärtäneet kaikkia 
käytettyjä termejä kuten tunnistaneet erilaisten medialaitteiden ja lajityyppien 
nimiä. Tutkimusaineiston keruun suoritti tutkija Annikka Suoninen apunaan 
Hanna Hirvonen, Heidi Enbacka ja Terhi Komulainen.

Opettajat eivät osallistuneet aineiston keräämiseen (ja he eivät useimmiten 
olleet luokassa aineiston keruun aikana). Joissakin tapauksissa opettaja tai 
kouluavustaja saattoi avustaa yksittäisiä oppilaita lomakkeen täyttämisessä; 
tällä tavoin myös suurin osa tutkimusluokissa olleista erityisoppilaista pystyi 
osallistumaan tutkimukseen.

Lasten vanhemmilta pyydettiin kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumi-
seen, ja tutkimuslupa evättiin erittäin harvoin. Kaikki tutkimustiedot kerättiin 
suomenkielisellä lomakkeella, mutta vanhemmille osoitettu tiedote ja tutki-
muslupapyyntö oli käännetty myös venäjäksi, somaliksi ja kurdiksi. (Mahdol-
listen lisäkäännösten tarvetta kysyttiin tutkimukseen osallistuneista kouluista.) 
Vastaajista 91 prosentilla suomi oli ainoana kotikielenä, 5 prosentin kotona 
puhuttiin suomen lisäksi myös jotain muuta kieltä, ja 4 prosentilla kotikielenä 
oli ainoastaan jokin muu kieli (tai kieliä). Suomen lisäksi yleisimpiä kotikieliä 
olivat englanti (21 vastaajaa), venäjä (11 vastaajaa), ruotsi (9 vastaajaa), saame 
(4), italia (4), albania (3), arabia (3), vietnam (3) ja viro (3).

Tutkimuskysymykset ja tutkimuslomakkeen 
rakenne

Tutkimuslomakkeen avulla pyrittiin saamaan kokonaiskäsitys lasten eri media-
laitteiden ja mediasisältöjen käytöstä. Vuonna 2012 tutkimuksessa haluttiin 
erityisesti paneutua mahdollisiin eroihin tyttöjen ja poikien mediankäytöissä, 
ja tästä syystä tutkimuslomake sisälsi runsaasti kysymyksiä, jotka koskivat käy-
tettyjä ja mieluisimpia mediasisältöjä ja sisältöjen lajityyppejä.

Tulosten vertailukelpoisuuden takia tutkimuslomake vastasi perusrakenteel-
taan vuoden 2011 Lasten mediabarometrin viidesluokkalaisten kyselylomaketta, 
mutta vuoden 2012 lomakkeessa oli huomattavasti enemmän mediasisältöihin 
liittyviä kysymyksiä ja vastaavasti lomakkeesta oli jätetty pois kotien mediakasva-
tusta koskeneet kysymykset ja huonoja mediakokemuksia koskeneet kysymykset 
(nämä kaksi olivat vuoden 2011 erityisteemoja).
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Kysymysten muotoilussa pyrittiin ottamaan huomioon se, että tulokset oli-
sivat mahdollisimman pitkälle vertailukelpoisia MEKUn lähes samaan aikaan 
toteuttaman 0–12-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatun kyselyn kanssa. 
Tästä kyselystä ja sen tuloksista on kerrottu enemmän luvussa ”Varhaisnuorten 
mediankäytöt vanhempien kertomana”.

Vuoden 2012 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa käytetty kuudesluokka-
laisten lomake on liitteessä 2. Neljäsluokkalaisten lomake oli hieman lyhyempi, 
ja lomakkeeseen onkin merkitty erikseen ne kysymykset, jotka kysyttiin vain 
kuudesluokkalaisilta.

Tutkimuslomakkeen lähtökohtana oli se, että halusimme tietoja lasten eri 
mediasisältöjen käytöstä emmekä niinkään eri medialaitteiden käytöstä. Ky-
symyslomake pyrittiin rakentamaan mahdollisimman välineneutraaliksi, sillä 
nimenmaan laitteiden kehitys on ollut – ja luultavasti tulee myös olemaan 
– erittäin nopeaa, ja samoja kysymyksiä toivotaan voitavan käyttää myös myö-
hemmissä tutkimuksissa tulosten vertailtavuuden varmistamiseksi. Mikään tietty 
mediasisältö ei enää nykyisin ole sidottu yhteen julkaisumuotoon tai medialait-
teeseen vaan samoja mediasisältöjä voidaan käyttää useammissa eri muodoissa 
ja eri laitteilta. Esimerkiksi televisio-ohjelmia voidaan katsoa perinteisen tele-
vision lisäksi usein internetin kautta miltä tahansa verkkolaitteella, ne voidaan 
tallentaa lähetyksestä myöhempää käyttöä varten tallentavalla digiboksilla tai 
muulla laitteella, ja ohjelmia voidaan tallentaa pysyvästi eri tallennemuodoissa, 
ohjelmia voidaan katsoa internetistä televisiokanavien tilausohjelmapalveluista 
ja monissa tapauksissa myös muista internetin videopalveluista, ja televisio-
ohjelmia ja -sarjoja voidaan ostaa myös valmiina tallenteina. Tämän vuoksi 
tutkimuslomakkeeseen ei sisällytetty kysymyksiä esimerkiksi televisionkatselusta 
ja kuvatallenteiden katselusta erikseen, vaan näitä koskevat kysymykset on 
yhdistetty koskemaan kaikkia kuvaohjelmia riippumatta siitä, mistä lähteestä 
ja millä laitteella katselu tapahtuu.

Tutkimuslomakkeen kysymykset oli jaoteltu seitsemään eri osioon. Ensin 
kysyttiin kysymyksiä kuuden eri mediaryhmän käytöstä: kuvaohjelmat (televisio-
ohjelmat ja kuvatallenteet kaikilla eri välineillä katsottuina), digitaaliset pelit 
(kaikki pelialustat), internet (kaikilla eri välineillä käytettynä), kirjat ja lehdet 
(kirjat, sarjakuvat sekä aikakaus- ja sanomalehdet), musiikki ja radio sekä kän-
nykkä. Nämä mediaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan sama median-
käyttö saattaa kuulua useammankin otsikon alle. Jos lapsella on esimerkiksi 
tapana pelata kännykällä jollain internetpalvelimella olevia digitaalisia pelejä, 
niin tähän yhteen mediakäyttöön liittyviä kysymyksiä oli lomakkeessa kolmes-
sa eri paikassa: kyse on niin digitaalisten pelien pelaamisesta kuin internetin 
ja kännykän käytöstäkin. Kustakin näistä ryhmistä kysyttiin käytön useutta, 
käytettyjä lajityyppejä tai sisältötyyppejä sekä suosituimpia sisältötyyppejä ja 
suosikkisisältöjä. Lomakkeen lopun yleisemmässä osassa kysyttiin muutamia 
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kotien mediakasvatukseen ja kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä sekä sitä, missä 
määrin lapset olivat julkaisseet itse tekemiään asioita (kirjoitukset, piirrokset, 
musiikki jne.) median kautta. Kuudesluokkalaisten lomakkeessa oli lisäksi ky-
symyksiä median kautta vaikuttamisesta ja uutisten seuraamisesta.

Tutkimus piti olla mahdollista toteuttaa luokissa yhden oppitunnin aikana, 
joten 45 minuuttia piti riittää tutkimuksen esittelyyn, lomakkeen yleisten täyt-
töohjeiden antamiseen sekä lomakkeen täyttämiseen. Tutkimuslomakkeita tes-
tattiin yhdessä koulussa ennen laajempien kenttätöiden alkua. Tämän testauksen 
perusteella joitakin vastausvaihtoehtoja täsmennettiin ja kuudesluokkalaisten 
lomaketta lyhennettiin jättämällä pois muutamia kysymyksiä. Lomakkeen lopul-
linen versio tuntui toimivan varsin hyvin, eikä oppilailla ollut yleensä vaikeuksia 
lomakkeen täyttämisessä. Lomakkeen täyttäminen vei vastaajilta pääsääntöisesti 
20–40 minuuttia, joskin lähes kaikissa tutkimukseen osallistuneissa luokissa 
1–2 oppilasta jatkoi lomakkeen täyttämistä vielä välitunnilla. Tutkimukseen 
osallistuminen oli kuitenkin vastaajille selvästi mieluista, sillä lomakkeen hi-
taammin täyttäneet halusivat jäädä täyttämään lomakkeen loppuun, vaikka 
luokkatoverit lähtivät välitunnille tai kotiin. Koko maassa vain yksi vastaaja 
jätti lomakkeeseen vastaamisen kesken oppitunnin päätyttyä.

Kyselyn tulosten raportoinnin periaatteet

Kyselyn tuloksia raportoitaessa on keskitytty kuvaamaan varhaisnuorten me-
diankäytön yleisiä linjoja. Kaikkien kysymysten kohdalla on myös tarkasteltu 
erikseen neljäs- ja kuudesluokkalaisten sekä tyttöjen ja poikien vastauksissa 
ja verrattu näitä toisiinsa. Lisäksi useimpien kysymysten kohdalla on myös 
katsottu, onko vastauksia eroja maantieteellisten alueiden tai maaseutu- ja 
kaupunkikoulujen oppilaiden välillä.

Jos jonkun kysymyksen kohdalla tuloksia ei ole raportoitu luokka-asteittain, 
vastaajan sukupuolen mukaan jaoteltuna tai alueellisesti, niin tämä tarkoittaa, 
ettei kyseisiä eroja ole tämän kysymyksen vastausten kohdalla ollut havaitta-
vissa.

Kaikki tässä raportissa ilmoitetut erot eri ryhmien välillä ovat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä ja lisäksi vastausten erot ovat huomattavia (kaikkia tilastol-
lisesti erittäin merkitseviäkään eroja ei ole raportoitu, sillä näinkin laajassa tilas-
toaineistossa varsin pienetkin erot vastauksissa ovat tilastollisesti merkitseviä).
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Tutkimushaastattelut

Vuoden 2012 Lasten mediabarometri -tutkimus oli suunniteltu puhtaasti kvan-
titatiiviseksi tutkimukseksi. Koska tutkija kiersi henkilökohtaisesti keräämässä 
tutkimusaineistoa kaikista tutkimukseen osallistuneista kouluista, oli mahdol-
lista kerätä myös kvalitatiivista haastatteluaineistoa ikään kuin tutkimuksen 
sivutuotteina. Tutkija tekikin lähes jokaisessa tutkimukseen osallistuneista 
kouluista yhden haastattelun (kahdessa koulussa kaksi haastattelua). Kuhunkin 
haastatteluun osallistui 1–5 oppilasta, ja haastateltuja oli kaikkiaan 86.

Haastatteluihin valittiin erilaisista mediasisällöistä kiinnostuneita oppilaita. 
Ryhmillä saattoi myös olla jokin muu yhteinen piirre, joka (mahdollisesti) vai-
kutti myös mediankäyttöön. Ryhmien haluttiin myös edustavan mahdollisim-
man kattavasti erilaisia lapsia: ryhmät saattoivat siis koostua esimerkiksi pelien 
tai sosiaalisen median ”suurkuluttajista”, himolukijoista, mangaharrastajista, 
bändikerholaisista, aktiiviurheilijoista, maahanmuuttajataustaisista oppilaista 
tai (jopa maaseutukoulun näkökulmasta) syrjäseudulla asuneista lapsista. Osa 
haastateltavista valittiin yhteistyössä luokan opettajan kanssa, jos tämä osasi etu-
käteen kertoa luokalta löytyvän tietynlaisia tutkijan toivomiin ryhmiin kuuluvia 
oppilaita. Toiset haastatteluryhmät taas valikoituivat luokkahuonetilanteessa, 
kun tutkija kysyi luokassa mahdollisia haastateltavia.

Koska haastatteluihin oli käytettävissä vain rajallinen aika (yleensä vajaa 
oppitunti), ei haastatteluissa edes pyritty keskustelemaan kaikista mahdollisista 
medioista ja mediasisällöistä, vaan keskityttiin niihin media-aineistoihin, jotka 
olivat haastateltavista erityisen kiinnostavia. Haastattelun alussa osallistujilta 
kysyttiin esimerkiksi, mitkä mediat tai mediasisällöt olivat heille tärkeimpiä, 
ja haastattelu lähti sitten liikkeelle näistä. Muita sisältöjä käsiteltiin siinä mää-
rin kuin aika riitti. Käytännössä onnistuneimmat haastattelut – eli ne, joissa 
varhaisnuoret puhuivat paljon ja haastattelijan ja haastateltavien välille syntyi 
toimiva keskusteluyhteys – keskittyivät vain yhteen tai kahteen mediaan tai 
mediasisältöön. Vuoden erityisteemaan liittyen kaikissa ryhmissä pyrittiin myös 
keskustelemaan haastateltavien huomioista itsensä ikäisten tyttöjen ja poikien 
mediankäytön eroista; miksi esimerkiksi tietyt mediasisällöt kiinnostavat eri-
tyisesti tyttöjä tai poikia.

Tehdyistä 28 haastattelusta kolmeentoista osallistui neljäsluokkalaisia, nel-
jääntoista kuudesluokkalaisia ja yhteen molempien luokka-asteiden oppilaita. 
Haastatteluryhmistä kaksitoista oli tyttöryhmiä, yksitoista poikaryhmiä ja viisi 
sekaryhmiä. Kaikkiaan haastatteluihin osallistui 20 neljäsluokkalaista tyttöä, 19 
neljäsluokkalaista poikaa, 25 kuudesluokkalaista tyttöä ja 22 kuudesluokkalaista 
poikaa. Tarkempi kuvaus haastatteluaineistosta (otanta-alue, luokka-aste, haas-
tateltujen sukupuoli, haastateltujen lukumäärä, haastateltavien valintaperuste, 
haastattelunauhoituksen pituus) on esitetty liitteessä 3.
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Tutkimushaastattelut toimivat kvantitatiivisen tutkimusaineiston oheis-
aineistona, eikä niitä ole litteroitu kokonaisuudessaan. Litterointien puuttuessa 
haastatteluaineistoa ei ole myöskään analysoitu samalla tarkkuudella ja järjestel-
mällisyydellä kuin kvalitatiivista haastatteluaineistoa laadullisissa tutkimuksissa 
yleensä käsitellään. Tässä tutkimusraportissa käytetyt haastattelulainaukset on 
litteroitu erikseen tätä tarkoitusta varten. Haastattelulainausten litteroinnissa 
ei ole säilytetty puheen murreasuja, vaan lainaukset on kirjoitettu enemmän 
yleiskielelle. Tämä ratkaisu johtuu kahdesta seikasta: toisaalta tämä vähentää 
haastateltavien tunnistettavuutta, ja toisaalta eri murteiden kirjoitusasun tar-
kistaminen olisi tässä yhteydessä ollut liian työlästä ja vienyt liikaa aikaa.
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Medialaitteiden saatavuus 
varhaisnuorten kodeissa

Tutkimuslomakkeessa kysyttiin, oliko vastaajalla mahdollisuus käyttää kuutta 
eri medialaitetta. Vastaajia pyydettiin kertomaan, oliko heillä kyseinen laite 
omassa huoneessaan tai henkilökohtaisessa käytössään, oliko heillä mahdollisuus 
käyttää laitetta jossain muualla kotona vai eikö laitetta ollut lainkaan kotona tai 
eikö heillä ollut lupaa käyttää sitä. Medialaitteiden saatavuus varhaisnuorten 
omissa huoneissa ja kotona on esitetty kuviossa 1.

Vastaajista 77 prosentilla oli oma huone ja 22 prosenttia jakoi huoneen 
sisarusten kanssa. Vain yhdellä prosentilla vastaajista ei ollut lainkaan omaa 
huonetta. Kuudesluokkalaisista oma huone oli 81 prosentilla ja neljäsluokka-
laisista 73 prosentilla.

Lähes kaikilla vastaajilla oli mahdollisuus käyttää televisiota, tietokonetta ja 
internetiä kotona. Kuvatallenteiden katseluun käytettävää erillistä laitetta pystyi 
käyttämään 95 prosenttia ja pelikonsolia 90 prosenttia vastaajista. Tablettitie-
tokone oli käytettävissä 23 prosentilla vastaajista.

Kaikilla varhaisnuorilla oli kotonaan käytettävissä vähintään yksi mediaväline. 
Vähintään neljä välinettä oli kotona käytettävissä 93 prosentilla ja vähintään 
viisi välinettä 77 prosentilla. Tablettitietokonetta lukuun ottamatta kaikki 
kyselylomakkeessa mainitut mediavälineet oli kotona käytettävissä kolmella 
neljäsosalla varhaisnuorista.

Kuvio 1. Medialaitteiden saatavuus varhaisnuorten kotona ja omassa huo-
neessa.
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Neljäs- ja kuudesluokkalaisilla oli mahdollisuus käyttää eri laitteita kotonaan 
suunnilleen yhtä usein, mutta kuudesluokkalaisilla oli laitteita omassa huoneessa 
tai henkilökohtaisessa käytössä selvästi neljäsluokkalaisia useammin. Tietoko-
ne oli omassa huoneessa 62 prosentilla kuudesluokkalaisista ja 43 prosentilla 
neljäsluokkalaisista. Mahdollisuus käyttää internetiä (jollain laitteella) omassa 
huoneessa oli 67 prosentilla kuudes- ja 47 prosentilla neljäsluokkalaisista. 61 
prosentilla kuudesluokkalaista ja 52 prosentilla neljäsluokkalaisista oli oma 
pelikonsoli. Kuudesluokkalaisista 50 prosentilla oli televisio ja 41 prosentilla 
kuvatallenteiden katseluun tarkoitettu laite omassa huoneessaan, kun neljäs-
luokkalaisista nämä olivat 37 ja 25 prosentilla.

Omassa huoneessa oli vähintään yksi mediaväline 82 prosentilla kaikista vas-
taajista, 87 prosentilla kuudesluokkalaisista ja 76 prosentilla neljäsluokkalaisista. 
Vähintään kolme mediavälinettä oli omassa huoneessa tai omassa käytössä 36 
prosentilla neljäsluokkalaisista ja 58 prosentilla kuudesluokkalaisista.

Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut merkittäviä eroja siinä, kuinka monella oli 
mahdollisuus käyttää välineitä kotonaan. Ainoastaan pelikonsolin saatavuudessa 
kotona oli merkittävä ero: pojista 95 prosentilla ja tytöistä 85 prosentilla oli 
mahdollisuus käyttää pelikonsolia kotonaan. Tietokoneita lukuun ottamatta 
pojilla oli kuitenkin medialaitteita henkilökohtaisessa käytössään selvästi tyttöjä 
useammin. Tyttöjen ja poikien omissa huoneissa tai henkilökohtaisessa käytössä 
olevat medialaitteet on esitetty kuviossa 2.

Oma televisio oli yli puolella pojista, mutta vain kolmanneksella tytöistä 
ja oma pelikonsoli yli kahdella kolmasosalla pojista, mutta vajaalla puolella 
tytöistä. Vastaava ero tyttöjen ja poikien henkilökohtaisten mediavälineiden 
omistuksessa havaittiin vuoden 2011 Lasten mediabarometrissa viidesluokka-
laisten vastauksissa, mutta ei ykkös- ja kolmosluokkalaisten kohdalla.

Useampia medialaitteita oli omassa huoneessa tai omassa käytössä eniten 
kuudesluokkalaisilla pojilla ja vähiten neljäsluokkalaisilla tytöillä. Esimerkiksi 
oma televisio oli 59 prosentilla kuudesluokkalaisista pojista, mutta vain 24 
prosentilla neljäsluokkalaisista tytöistä. Pelikonsoli omassa huoneessa oli lähes 
kolmella neljäsosalla kuudesluokkalaisista pojista ja kolmasosalla neljäsluok-
kalaisista tytöistä. Kuitenkin kuudesluokkalaisilla tytöillä oli poikia useammin 
mahdollisuus käyttää tietokonetta ja internetiä omassa huoneessa: tytöistä 69 
prosenttia kertoi, että heillä on omassa huoneessaan käytettävissä internet ja 66 
prosentilla oli oma tietokone. Kuudesluokkalaisilla pojilla vastaavat luvut olivat 
66 ja 59 prosenttia. Sen sijaan neljäsluokkalaisista pojista oli nämä molemmat 
henkilökohtaisessa käytössään selvästi tyttöjä useammin. Neljäsluokkalaisista 
pojista 54 prosenttia pystyi käyttämään internetiä ja 45 prosenttia tietokonetta 
omassa huoneessaan, kun tytöillä vastaavat luvut olivat 39 ja 40 prosenttia.
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Kuvio 2. Mediavälineiden saatavuus tyttöjen ja poikien omissa huoneissa tai 
omassa käytössä.
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Omassa huoneessa oli vähintään yksi mediaväline 68 prosentilla neljäsluokka-
laisista tytöistä, 84 prosentilla neljäsluokkalaisista pojista ja kuudesluokkalai-
sista tytöistä ja 90 prosentilla kuudesluokkalaisista pojista. Vähintään kolme 
mediavälinettä omassa huoneessa tai henkilökohtaisessa käytössä oli neljäsosalla 
neljäsluokkalaisista tytöistä, puolella neljäsluokkalaisista pojista ja kuudesluok-
kalaisista tytöistä ja lähes kahdella kolmasosalla kuudesluokkalaisista pojista.

Mahdollisuuksissa käyttää eri medialaitteita ei ollut selviä eroja paikkakun-
nan koon tai maantieteellisen alueen mukaan. Pääkaupunkiseudulla vastaajilla 
oli kuitenkin muuta maata useammin mahdollisuus käyttää internetiä omassa 
huoneessaan. Pääkaupunkiseudun kuudesluokkalaisista 77 prosenttia ja neljäs-
luokkalaisistakin 56 prosenttia pystyi käyttämään internetiä omasta huoneestaan 
käsin, kun muualla maassa vastaavat osuudet olivat 64 ja 43 prosenttia.

Varhaisnuorten haastattelujen kautta (ja digitaalisten pelien pelaamista 
koskevien kyselytulosten perusteella) tyttöjen ja poikien väliset suuret erot 
henkilökohtaisten pelikonsolien ja televisioiden omistuksessa voidaan selittää 
heidän erilaisella suhteellaan digitaalisten pelien pelaamiseen. Pojat olivat tyttöjä 
kiinnostuneempia digitaalisista peleistä, ja he pelasivat näitä pelejä usein mie-
luummin pelikonsoleilla kuin tietokoneella. Tytöt olivat pääsääntöisesti poikia 
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vähemmän kiinnostuneita peleistä ja pelasivat niitä enemmän tietokoneella. 
Poikien televisioita käytettiinkin usein enemmän pelikonsolien näyttöinä kuin 
televisio-ohjelmien seuraamiseen. Haastattelujen perusteella vaikuttaisi myös 
siltä, että silloinkin, kun tytöllä oli pelikonsoli omassa huoneessaan, kyse oli usein 
veljen vanhasta konsolista, joka oli saanut väistyä uudemman mallin tieltä.

Medialaitteiden saatavuus tiivistettynä

Käytännössä kaikilla varhaisnuorilla on mahdollisuus käyttää •	
televisiota, tietokonetta ja internetiä kotonaan.

Lähes kaikilla on myös kotonaan pelikonsoli ja joku kuva-•	
tallenteiden katseluun tarkoitettu erillinen laite.

Kahdella kolmasosalla kuudesluokkalaisista ja puolella nel-•	
jäsluokkalaisista on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja in-
ternetiä omassa huoneessaan.

Televisiot ja pelikonsolit olivat selvästi yleisempiä poikien •	
kuin tyttöjen omissa huoneissa. Pelikonsoli oli omassa huo-
neessa lähes kolmella neljäsosalla pojista, mutta vajaalla puo-
lella tytöistä. Televisio oli omassa huoneessa reilulla puolella 
pojista ja kolmanneksella tytöistä.
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Kuvaohjelmien katselu

Tutkimuksen kyselylomakkeessa ei esitetty erillisiä kysymyksiä esimerkiksi 
televisio-ohjelmien ja kuvatallenteiden (esim. DVD, blu-ray tai VHS) katselusta, 
vaan samat kysymykset koskivat kaikilla eri välineillä ja kaikista eri lähteistä 
tapahtuvaa kuvaohjelmien katselua yleensä. Samoja ohjelmia ja elokuvia on 
nykyisin mahdollista seurata useista eri lähteistä ja useissa eri (tallenne)muodois-
sa, joten eri lähteistä ja eri välineillä tapahtuvan katselun erottelu olisi tehnyt 
kyselylomakkeesta hyvin monimutkaisen. Vastaajille selvennettiin lomakkeen 
täyttötilanteessa, että kuvaohjelmilla tarkoitettiin kaikkia televisio-ohjelmia, 
elokuvia ja myös muuntyyppisiä kuvaohjelmia (esim. lyhyemmät videot), joita 
he seurasivat eri välineillä ja eri lähteistä (televisio, tallenteet, internet).

Kuvaohjelmien katselu eri muodoissaan kuuluu useimpien varhaisnuorten 
jokapäiväiseen elämään: puolet kaikista vastaajista katsoo kuvaohjelmia vähin-
tään kerran päivässä ja 85 prosenttia katselee niitä päivittäin tai melkein joka 
päivä. Vähintään kerran viikossa kuvaohjelmia katselee 94 prosenttia varhais-
nuorista ja vain yksi prosentti ei katsellut kuvaohjelmia lainkaan tai katsoi niitä 
hyvin harvoin. Myös puolet niistä harvoista vastaajista, joiden kotona ei ollut 
lainkaan televisiovastaanotinta, katseli kuvaohjelmia vähintään viikoittain, ja 
neljännes heistä katsoi kuvaohjelmia päivittäin. Kuvaohjelmien katselun useus 
on esitetty kuviossa 3.

Ne vastaajat, joilla oli televisio omassa huoneessaan, katselivat kuvaohjelmia 
useammin ainakin kerran päivässä kuin muut vastaajat. Niistä varhaisnuorista, 
joilla oli televisio omassa huoneessaan, kuvaohjelmia katsoi ainakin kerran 
päivässä 59 prosenttia ja melkein joka päivä 32 prosenttia, kun niistä, joilla 
televisio oli käytössä jossain muualla kotona, kuvaohjelmia katsoi ainakin kerran 
päivässä 44 prosenttia ja melkein joka päivä 39 prosenttia. Oman television 
vaikutus kuvaohjelmien seuraamisen useuteen oli suurempi neljäs- kuin kuu-
desluokkalaisilla; ehkä tämä johtui siitä, että kuudesluokkalaisilla oli käytössään 
enemmän tietokoneita ja internetyhteyksiä omissa huoneissaan, joten heidän 
kuvaohjelmiensa katselu ei ollut riippuvainen televisiovastaanottimista.

Neljäsluokkalaisista kuvaohjelmia katsoi vähintään kerran päivässä 41 pro-
senttia ja lähes joka päivä 39 prosenttia, kun kuudesluokkalaisista 57 prosenttia 
katsoi niitä vähintään kerran päivässä ja 43 melkein joka päivä. Hieman suurempi 
osa neljäsluokkalaisista pojista kuin tytöistä katsoi kuvaohjelmia vähintään ker-
ran päivässä, mutta kuudesluokkalaisten poikien ja tyttöjen katselu-useudessa 
ei ollut eroja.

Neljäsluokkalaisista kuvaohjelmia katsoi vähintään kerran päivässä hieman 
suurempi osa maaseutukoulujen kuin kaupunki- tai taajamakoulujen oppilaista. 
Maaseutukoulujen neljäsluokkalaisista yli puolet katsoi kuvaohjelmia vähintään 
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kerran päivässä, kun kaupunkikoulujen oppilaista näin usein kuvaohjelmia 
seurasi 36 prosenttia ja taajamakoulujen oppilaista 44 prosenttia.

Verrattaessa tämän kyselyn tuloksia vuoden 2011 syksyllä kerättyyn edellisen 
Lasten mediabarometri -tutkimuksen aineistoon kolmas- ja viidesluokkalaisten 
kuvaohjelmien katselusta vahvistuu käsitys siitä, että kuvaohjelmien katselu 
lisääntyy tässä ikäluokassa varsin tasaisesti. Kuudesluokkalaiset katsoivat kuvaoh-
jelmia useammin kuin viidesluokkalaiset ja neljäsluokkalaiset hieman harvemmin 
kuin viidesluokkalaiset, mutta useammin kuin kolmasluokkalaiset.

Kuvio 3. Kuvaohjelmien katselun yleisyys eri luokka-asteilla ja tytöillä ja po-
jilla.
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Lomakkeessa kysyttiin myös erikseen eri lajityyppeihin kuuluvien kuvaohjelmien 
katselusta. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, minkä lajityypin kuvaohjelmia 
(19:sta lomakkeessa luetellusta lajityypistä) he seurasivat säännöllisesti vähintään 
noin kerran viikossa.

Vaikka pojat kertoivatkin seuraavansa kuvaohjelmia päivittäin hieman 
tyttöjä useammin, niin tytöt ilmoittivat seuraavansa säännöllisesti useampia 
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ohjelmatyyppejä kuin pojat. Kaikista varhaisnuorista 8 prosenttia ei kertonut 
seuraavansa säännöllisesti yhdenkään kyselylomakkeessa mainitun ohjelma-
tyypin ohjelmia. Tytöistä 13 prosenttia ilmoitti seuraavansa säännöllisesti 1–3 
ohjelmatyypin kuvaohjelmia, 29 prosenttia 4–6 ohjelmatyypin kuvaohjelmia 
ja 51 prosenttia vähintään seitsemän eri ohjelmatyypin kuvaohjelmia. Pojista 
21 prosenttia ilmoitti seuraavansa säännöllisesti 1–3 ohjelmatyypin kuvaohjel-
mia, 32 prosenttia 4–6 ohjelmatyypin kuvaohjelmia ja 39 prosenttia vähintään 
seitsemän eri ohjelmatyypin kuvaohjelmia. Poikien kuvaohjelmien katselu 
tuntuukin keskittyvän tyttöjä useammin vain muutamiin ohjelmatyyppeihin, 
kun useammat tytöt seuraavat säännöllisesti useamman tyyppisiä kuvaohjelmia. 
Kuudesluokkalaisista tytöistä 58 prosenttia, mutta kuudesluokkalaisista pojis-
ta vain 42 prosenttia seurasi säännöllisesti vähintään seitsemän eri lajityypin 
kuvaohjelmia.

Kuviossa 4 esitetään eri ohjelmatyyppien kuvaohjelmia säännöllisesti seu-
raavien osuudet kaikista vastaajista sekä erikseen tytöistä ja pojista.

Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen 
ja poikien usein seuraamat kuvaohjelmien lajityypit on esitetty yleisyysjärjes-
tyksessä liitteessä 4a.

Se lajityyppi, johon kuuluvia kuvaohjelmia varhaisnuoret seurasivat useimmin 
säännöllisesti, olivat tosi-tv-ohjelmat: näitä seurasi säännöllisesti 77 prosenttia 
neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Tytöistä tosi-tv-ohjelmia seurasi säännöllisesti 
82 prosenttia ja pojista 72 prosenttia. Varhaisnuorten keskuudessa yleisimmin 
katsottuja tosi-tv-ohjelmia olivat kykykilpailut (esimerkiksi Idols ja Talent) 
ja toiminnalliset tosi-tv-sarjat (esimerkiksi Duudsonit tuli taloon, Poliisit ja 
Pelastajat). Kykykilpailuja katsoi säännöllisesti 54 prosenttia ja toiminnallisia 
tosi-tv-sarjoja 52 prosenttia neljäs- ja kuudesluokkalaisista.

Pojat seurasivat eniten toiminnallisia tosi-tv-sarjoja, joita katsoi säännölli-
sesti 57 prosenttia pojista (62 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 52 prosenttia 
neljäsluokkalaisista). Tytöistä 47 prosenttia seurasi näitä ohjelmia säännöllisesti 
(51 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 43 prosenttia neljäsluokkalaisista).

Tyttöjen keskuudessa useimmiten seurattuja tosi-tv-ohjelmia olivat erilaiset 
kykykilpailut, joita seurasi säännöllisesti 64 prosenttia tytöistä ja 44 prosenttia 
pojista.

Yksi ohjelmatyyppi, joka selvästi jakoi tyttöjen ja poikien mielipiteitä oli 
tosi-tv-muoti- ja sisustusohjelmat (esimerkiksi Huippumalli haussa ja Suomen 
kaamein kämppä). Nämä ohjelmat olivat suosittuja erityisesti vanhempien 
tyttöjen keskuudessa, ja niitä seurasi lähes puolet kaikista tytöistä (54 prosent-
tia kuudesluokkalaisista ja 38 prosenttia neljäsluokkalaisista), mutta vain 11 
prosenttia pojista.
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Kuvio 4. Varhaisnuorten usein seuraamat kuvaohjelmien lajityypit.
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Toiseksi yleisimmin seurattu kuvaohjelmatyyppi varhaisnuorten keskuudessa 
olivat viihdeohjelmat (esimerkiksi Putous ja Mitä tuli tehtyä), joita seurasi 
säännöllisesti kaksi kolmasosaa neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Neljäsluokka-
laisista näitä seurasi noin viikoittain 60 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 69 
prosenttia.

Kolmanneksi säännöllisimmin varhaisnuoret katsoivat nuorille tai aikuisille 
suunnattuja animaatioita (esimerkiksi Simpsonit, Pasila ja anime). Kaikista 
neljäs- ja kuudesluokkalaisista näitä katsoi säännöllisesti 56 prosenttia. Pojat 
seurasivat animaatioita tyttöjä säännöllisemmin, sillä noin viikoittain niitä katsoi 
62 prosenttia pojista ja 49 prosenttia tytöistä. Kuudesluokkalaisista pojista tämän 
tyyppisiä animaatioita katseli säännöllisesti 71 prosenttia ja neljäsluokkalaisista 
pojista 54 prosenttia, kun vastaavat luvut tytöille olivat 57 ja 40 prosenttia.

Saippuasarjoja tai romanttisia sarjoja tai elokuvia katsoi säännöllisesti 47 
prosenttia neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Tämän lajityypin katselu kohdistui 
varhaisnuorilla lähinnä kotimaisten saippuasarjojen (esimerkiksi Salatut elämät 
ja Uusi päivä) katseluun. Näitä seurasi säännöllisesti 44 prosenttia kaikista 
vastaajista, 49 prosenttia tytöistä ja 39 prosenttia pojista. Sen sijaan ulkomaisia 
saippuasarjoja tai romanttisia sarjoja tai elokuvia (esimerkiksi The Young and the 
Restless ja Emmerdale) katseli säännöllisesti vain 9 prosenttia kaikista vastaajista, 
13 prosenttia tytöistä ja 6 prosenttia pojista.

Koululaisille suunnattuja ohjelmia (esimerkiksi Galaxi ja Summeri) seurasi 
säännöllisesti 37 prosenttia kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Yleisimmin 
näitä ohjelmia seurasivat nuoremmat vastaajat ja erityisesti tytöt: neljäsluok-
kalaisista tytöistä näitä seurasi säännöllisesti 59 prosenttia, neljäsluokkalaisista 
pojista 39 prosenttia, kuudesluokkalaisista tytöistä 31 prosenttia ja kuudesluok-
kalaisista pojista 22 prosenttia.

Myös komediasarjoja tai -elokuvia (esimerkiksi Frendit ja Kolme miestä ja 
tyttö) seurasi säännöllisesti 37 prosenttia vastaajista. Kuudesluokkalaisista näitä 
katsoi suunnilleen viikoittain puolet ja neljäsluokkalaisista vajaa neljännes. 
Kuudesluokkalaisista tytöistä komedioita seurasi säännöllisesti 56 prosenttia 
ja kuudesluokkalaisista pojista 44 prosenttia.

Fantasiaa ja scifiä katsoi säännöllisesti reilu kolmannes kaikista neljäs- ja 
kuudesluokkalaisista. Neljäsluokkalaisista tytöistä tämän lajityypin säännöllisiä 
katselijoita oli vain neljännes, kun vanhemmista tytöistä ja pojista fantasiaa ja 
scifiä katseli viikoittain lähes 40 prosenttia.

Neljäsluokkalaiset tytöt seurasivat myös jännitys-, toiminta- ja poliisisar-
joja ja elokuvia (esimerkiksi C.S.I. ja NCIS Rikostutkijat) selvästi harvemmin 
kuin vanhemmat tytöt tai pojat. Kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista reilu 
kolmannes seurasi tämän lajityypin ohjelmia viikoittain. Kuudesluokkalaisista 
pojista 50 prosenttia, kuudesluokkalaisista tytöistä 42 prosenttia ja neljäsluok-
kalaisista pojista 30 prosenttia oli lajityypin säännöllisiä katselijoita, mutta 
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neljäsluokkalaisista tytöistä vain 15 prosenttia katseli viikoittain tämän tyyppisiä 
kuvaohjelmia.

Kauhusarjoja tai -elokuvia (esimerkiksi True Blood ja Twilight) katseli sään-
nöllisesti kolmasosa neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Neljäsluokkalaisista tätä 
lajityyppiä seurasi säännöllisesti 22 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 43 pro-
senttia. Erityisen suosittuja tämän lajityypin ohjelmat olivat kuudesluokkalaisten 
tyttöjen parissa, sillä heistä 54 prosenttia katseli näitä ohjelmia säännöllisesti, 
kun samanikäisissä pojissa säännöllisiä katselijoita oli kolmannes.

Lasten animaatioita (esimerkiksi Disneyn piirrettyjä) katsoi säännöllisesti 
vajaa kolmannes tutkimuksen vastaajista. Neljäsluokkalaisista lasten animaa-
tioita katsoi säännöllisesti 37 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 24 prosenttia. 
Tytöt seurasivat lasten animaatioita hieman poikia useammin, mutta ero ei 
ollut erityisen suuri.

Tyttöjen ja poikien välillä oli (jo tässä iässä) suuri ero siinä, kuinka suuri 
osuus heistä seurasi säännöllisesti urheilua kuvamedioista. Pojista 36 prosenttia, 
mutta tytöistä vain 17 prosenttia seurasi säännöllisesti urheilua. Pojilla urheilun 
säännöllinen seuraaminen yleistyi iän mukana, mutta tytöillä se päinvastoin 
väheni hieman. Kuudennen luokan pojista urheilua seurasi viikoittain 39 pro-
senttia, mutta samanikäisistä tytöistä vain 16 prosenttia.

Luonto- ja eläinohjelmia (esimerkiksi Avara luonto) seurasi säännöllisesti nel-
jäsosa varhaisnuorista. Useimmin luonto- ja eläinohjelmia seurasivat neljäsluok-
kalaiset tytöt, joista niitä katsoi säännöllisesti kolmannes. Neljäsluokkalaisista 
pojista näitä ohjelmia seurasi säännöllisesti neljännes ja kuudesluokkalaisista 
tytöistä ja pojista viidesosa.

Nuorille suunnattuja näyteltyjä sarjoja ja elokuvia (esimerkiksi Sydänmailla 
ja Koodinimi Connor) katseli säännöllisesti 18 prosenttia kaikista neljäs- ja kuu-
desluokkalaisista. Tytöistä näitä ohjelmia seurasi säännöllisesti 23 prosenttia ja 
neljäsluokkalaisista pojistakin 17 prosenttia, mutta kuudesluokkalaisista pojista 
vain 9 prosenttia.

Lapsille suunnattuja ohjelmia (esimerkiksi Pikku Kakkonen) katsoi säännöl-
lisesti 14 prosenttia varhaisnuorista. Neljäsluokkalaisista tytöistä lastenohjelmia 
seurasi säännöllisesti neljäsosa ja neljäsluokkalaisista pojista 14 prosenttia, mutta 
kuudesluokkalaisista vain 8 prosenttia.

Uutisia ja ajankohtaisohjelmia (esimerkiksi A-studio) seurasi säännöllisesti 
kymmenesosa varhaisnuorista. Eniten niitä seurasivat kuudesluokkalaiset pojat, 
joista 13 prosenttia seurasi viikoittain uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Tiedeoh-
jelmia (esimerkiksi Prisma) seurasi säännöllisesti 6 prosenttia vastaajista.

Suurinta osaa varhaisnuorten seuraamista kuvaohjelmista ei ollut suunnattu 
erityisesti lapsille tai nuorille, vaan ne oli suunnattu joko laajemmalle kohde-
yleisölle tai lähinnä vain aikuisyleisölle. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnat-
tuja kuvaohjelmia (lastenohjelmat, koululaisten ohjelmat, lasten animaatiot 
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sekä nuorten näytellyt sarjat ja elokuvat) seurasi säännöllisesti reilu puolet 
varhaisnuorista. Nuoremmat vastaajat ja tytöt seurasivat lapsille ja nuorille 
suunnattuja kuvaohjelmia säännöllisemmin kuin vanhemmat vastaajat ja pojat. 
Neljäsluokkalaisista tällaisia kuvaohjelmia katsoi viikoittain 63 prosenttia ja 
kuudesluokkalaisista 46 prosenttia. Neljäsluokkalaisista tytöistä lasten ja nuor-
ten ohjelmia seurasi säännöllisesti 72 prosenttia, kuudesluokkalaisista tytöistä 
56 prosenttia, neljäsluokkalaisista pojista 54 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 
pojista 37 prosenttia.

Suosituimmat lajityypit ja suosikkiohjelmat

Tutkimuslomakkeessa vastaajia pyydettiin myös valitsemaan 1–3 itselleen 
mieluisinta kuvaohjelmien lajityyppiä. Kaikista vastaajista 92 prosenttia valitsi 
ainakin yhden itselleen mieluisan lajityypin, ja 15 prosenttia vastaajista valitsi 
enemmän kuin pyydetyt kolme mieluisinta lajityyppiä. Vastausten analysoin-
nissa on huomioitu vielä ne 10 prosenttia vastaajista, jotka valitsivat 4 tai 5 
suosikkilajityyppiä.

Varhaisnuoria pyydettiin myös erikseen nimeämään yksi tai useampia 
suosikkikuvaohjelmistaan. Ainakin yhden kuvaohjelmasuosikin nimesi 70 
prosenttia vastaajista. Kuviossa 5 esitetään eri ohjelmatyypin kuvaohjelmat 
yhdeksi suosikkiohjelmatyypikseen nimenneiden osuudet kaikista vastaajista 
sekä erikseen tytöistä ja pojista.

Tytöt mainitsivat suosikkiohjelmatyypeikseen useimmin kotimaiset saip-
puasarjat ja viihdeohjelmat, ja kuudesluokkalaiset tytöt myös kauhun. Poikien 
selvästi yleisimmin mainitsema suosikkiohjelmatyyppi olivat nuorille ja aikui-
sille suunnatut animaatiot. Muita poikien usein mainitsemia suosikkeja olivat 
viihdeohjelmat ja toiminnalliset tosi-tv-ohjelmat.

Verrattaessa varhaisnuorten säännöllisimmin seuraamia kuvaohjelmatyyp-
pejä niihin lajityyppeihin, jotka he ilmoittivat suosikikseen, käy ilmi, etteivät 
kaikki katsotuimmat lajityypit ole välttämättä myös suosituimpia lajityyppejä. 
Se, kuinka suuri osuus tiettyä ohjelmatyyppiä säännöllisesti katsoneista varhais-
nuorista ilmoitti kyseisen ohjelmatyypin myös yhdeksi suosikeistaan, vaihteli 
uutisten ja ajankohtaisohjelmien 3 prosentista kotimaisten saippuaoopperoiden 
50 prosenttiin.

Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen ja 
poikien henkilökohtaisiksi suosikeikseen nimeämät kuvaohjelmien lajityypit on 
esitetty yleisyysjärjestyksessä liitteessä 4b ja suosikkiohjelmat liitteessä 4c.
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Kuvio 5. Varhaisnuorten itselleen mieluisimmiksi nimeämät kuvaohjelmien 
lajityypit.
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Katsottaessa kaikkien neljäs- ja kuudesluokkalaisten vastauksia viidestä sään-
nöllisimmin seuratusta kuvaohjelmatyypistä neljä muodostaa myös suosituim-
pien kuvaohjelmatyyppien kärkijoukon. Sen sijaan tosi-tv-kykykilpailut oli 
kolmanneksi seuratuin ohjelmatyyppi, mutta vasta yhdeksänneksi suosituin 
ohjelmatyyppi. Vain 15 prosenttia kykykilpailuja säännöllisesti seuranneista 
varhaisnuorista piti näitä yhtenä suosikkiohjelmatyypeistään.

Reilu kolmannes kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista, niin tytöistä kuin 
pojistakin, ilmoitti viihdeohjelmat yhdeksi suosikkiohjelmatyypikseen. Viih-
deohjelmat olivat hieman suositumpia neljäs- kuin kuudesluokkalaisten paris-
sa, ja neljäsluokkalaisista tytöistä nämä mainitsi suosikeikseen 45 prosenttia. 
Viihdeohjelmia säännöllisesti seuranneista vastaajista reilu kolmannes ilmoitti 
ne myös yhdeksi mieluisimmista kuvaohjelmatyypeistä. Suosikkiohjelmaksi 
viihdeohjelmista mainittiin useimmin Putous. Se ei ollut varhaisnuorten kes-
kuudessa kaikkein useimmin henkilökohtaiseksi suosikkiohjelmaksi nimettyjä 
ohjelmia, mutta oli varsin suosittu kaikissa vastaajaryhmissä.

Noin kolmannes varhaisnuorista ilmoitti myös nuorille ja aikuisille suun-
natut animaatiot yhdeksi suosikkilajityypikseen. Nämä ilmoitti suosikeikseen 
yli puolet pojista ja reilu kolmannes tytöistä. Niistä vastaajista, jotka kertoivat 
seuraavansa säännöllisesti näitä ohjelmia, lähes puolet mainitsi ne myös yhdeksi 
suosikkilajityypikseen. Animaatioita säännöllisesti seuranneista pojista yli puolet 
ja tytöistä noin kolmannes piti niitä myös yhtenä suosikkilajityyppinään. Nuorille 
ja aikuisille suunnatuista animaatiosarjoista selvästi suosituin oli Simpsonit, joka 
oli poikien keskuudessa kaikkein eniten suosikkiohjelmamainintoja kerännyt 
yksittäinen ohjelma ja varsin suosittu myös tyttöjen keskuudessa. Myös Pasila 
sai useampia suosikkiohjelmamainintoja pojilta, mutta vain vähän tytöiltä. Osa 
tytöistä taas nimesi suosikkiohjelmikseen animesarjoja ja -elokuvia.

Myös kotimaiset saippuasarjat oli yksi suosikkilajityyppi noin kolmannek-
selle kaikista vastaajista. Tytöistä lähes puolet ja pojista reilu viidennes ilmoitti 
ne suosikkiohjelmikseen. Puolet kaikista niistä vastaajista, jotka kertoivat 
seuraavansa säännöllisesti kotimaisia saippuasarjoja, mainitsi ne myös yhdeksi 
suosikkilajityypikseen. Kotimaisia saippuaoopperoita säännöllisesti seuranneis-
ta tytöistä lähes kaksi kolmasosaa ja pojista reilu kolmannes piti niitä myös 
yhtenä suosikkilajityyppinään. Varhaisnuorten keskuudessa kaikkein eniten 
suosikkiohjelmamainintoja keräsi kotimainen saippuasarja Salatut elämät. Se 
oli suosituin ohjelma tyttöjen ja kuudesluokkalaisten poikien keskuudessa ja 
toiseksi suosituin ohjelma neljäsluokkalaisilla pojilla. Toinen kotimainen päi-
vittäissaippua Uusi päivä sai sekin paljon suosikkiohjelmamainintoja tytöiltä, 
mutta vain vähän pojilta.

Toiminnalliset tosi-tv-sarjat mainitsi yhdeksi suosikkiohjelmistaan vajaa 
neljännes kaikista vastaajista. Pojat mainitsivat toiminnalliset tosi-tv-ohjelmat 
kolmanneksi useimmin yhdeksi suosikkiohjelmatyypikseen, mutta tyttöjen 
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keskuudessa nämä eivät kuuluneet suosituimpiin lajityyppeihin. Kolmasosa 
toiminnallisia tosi-tv-ohjelmia säännöllisesti katsoneista pojista ja viidesosa niitä 
seuranneista tytöistä piti niitä myös yhtenä suosikkilajityyppinään. Toiminnal-
lisista tosi-tv-sarjoista varhaisnuorten suosikkiohjelma oli Duudsonit tuli taloon, 
joka keräsi varsin paljon suosikkiohjelmamainintoja sekä pojilta että tytöiltä. 
Toiseksi suosituin tämän ohjelmatyypin ohjelma oli Poliisit.

18 prosenttia kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista mainitsi jännitys-, 
toiminta- tai poliisisarjat tai -elokuvat yhdeksi suosikkiohjelmatyypeistään. 
Kuudesluokkalaiset valitsivat jännitys-, toiminta- ja poliisisarjat tai -elokuvat 
selvästi neljäsluokkalaisia useammin: neljännes kuudesluokkalaisista ja vajaa 
kymmenesosa neljäsluokkalaisista valitsi tämän yhdeksi suosikkiohjelmatyypeis-
tään. Kolmannes jännitystä, toimintaa ja poliisitarinoita säännöllisesti seuran-
neista piti näitä myös yhtenä suosikkilajityyppinään. Monet pojat mainitsivat 
suosikkiohjelmikseen vain yleisesti toiminta- tai jännityselokuvat. Yksittäisistä 
ohjelmista eniten suosikkiohjelmamainintoja keräsivät C.S.I. -sarjat sekä NCIS 
Rikostutkijat. Yksittäisistä elokuvista mainittiin useimmin Pirates of the Carib-
bean -sarjan elokuvat.

Fantasian ja scifin mainitsi yhdeksi kuvaohjelmien suosikkilajityypiksi 16 
prosenttia vastaajista. Tämän lajityypin ystäviä löytyi yhtä paljon niin tytöistä 
ja pojista kuin neljäs- ja kuudesluokkalaisista, ja nämä valitsi suosikikseen nel-
jäsosa tätä lajityyppiä säännöllisesti seuranneista varhaisnuorista. Fantasia- ja 
scifi-ohjelmista varhaisnuorilta keräsi eniten suosikkiohjelmamainintoja toimin-
nallinen scifi-sarja Terra Nova. Erityisesti tytöt mainitsivat suosikkiohjelmikseen 
myös Harry Potter -elokuvat.

Kauhun mainitsi yhdeksi kuvaohjelmien suosikkilajityypiksi 15 prosenttia 
varhaisnuorista. Kauhu oli erityisesti kuudesluokkalaisten tyttöjen mieleen, 
sillä heistä lähes kolmannes mainitsi kauhun yhdeksi suosikkilajityypikseen 
ja tätä lajityyppiä säännöllisesti seuranneista yli kolmannes mainitsi sen myös 
yhdeksi suosikikseen. Kuudesluokkalaisten tyttöjen kiinnostus kauhuun selittyy 
pitkälti suosittujen Twilight-elokuvien kautta. Twilight keräsi erittäin paljon 
suosikkiohjelmamainintoja kuudesluokkalaisilta tytöiltä ja jonkin verran myös 
neljäsluokkalaisilta tytöiltä, mutta vain vähän pojilta. Kuudesluokkalaisilta jonkin 
verran suosikkiohjelmamainintoja saivat myös True Blood, Vampyyripäiväkirjat 
ja The Walking Dead.

14 prosenttia varhaisnuorista mainitsi komediasarjat ja -elokuvat yhdeksi 
suosikkilajityypikseen. Kuudesluokkalaisista viidennes (kuudesluokkalaisista 
tytöistä lähes neljännes) valitsi komediat yhdeksi mieluisimmista kuvaohjelma-
tyypeistään, kun neljäsluokkalaisista vain 6 prosenttia mainitsi ne suosikeik-
seen. Komedioita säännöllisesti seuranneista vastaajista 28 prosenttia valitsi 
nämä yhdeksi suosikkilajityypikseen. Varhaisnuorten keskuudessa suosituin 
yksittäinen komediasarja oli Frendit, joka keräsi suosikkiohjelmamainintoja 
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erityisesti kuudesluokkalaisilta tytöiltä, mutta myös pojilta ja nuoremmilta 
tytöiltä. Tyttöjen suosikkiohjelmiksi mainitsemia komediasarjoja olivat myös 
Kolme miestä ja tyttö sekä 70’s show.

Varhaisnuorista 11 prosenttia mainitsi tosi-tv-kykykilpailut yhdeksi suo-
sikkilajityypikseen, kun säännöllisesti näitä kertoi seuraavansa huomattavasti 
useampi. Vain 15 prosenttia kykykilpailuja säännöllisesti katsoneista valitsi ne 
yhdeksi suosikkiohjelmatyypeistään. Neljäsluokkalaisista tytöistä 23 prosenttia 
ilmoitti kykykilpailujen olevan yksi heidän suosikkigenreistään, kun pojista ja 
vanhemmista tytöistä näin ajatteli vajaa kymmenesosa. Kykykilpailuista eni-
ten suosikkiohjelmamainintoja tytöiltä saivat Idols ja Talent, mutta pojat eivät 
maininneet kumpaakaan suosikkiohjelmikseen.

Pojista 16 prosenttia ja tytöistä 4 prosenttia piti urheilua yhtenä kuva-
ohjel mien suosikkigenrenään. Urheilua säännöllisesti seuranneista pojista 28 
prosenttia ja tytöistä 14 prosenttia valitsi urheilun myös yhdeksi suosikkilajityy-
peistään. Vain muutama tyttö mainitsi urheiluohjelmia suosikkiohjelminaan, 
mutta pojilta nämä keräsivät erittäin paljon suosikkiohjelmamainintoja. Pojat 
ilmoittivat suosikkiohjelmikseen useimmin yleisesti ”urheilun” ja yksittäisistä 
lajeista mainittiin useimmiten jääkiekko.

Lapsille suunnatut animaatiot olivat yksi suosikkilajityyppi 13 prosentille 
neljäsluokkalaisista ja 5 prosentille kuudesluokkalaisista. Koululaisille suunnat-
tuja ohjelmia piti suosikkeinaan 8 prosenttia kaikista varhaisnuorista, mutta 23 
prosenttia neljäsluokkalaisista tytöistä. Harva vastaaja nimesi yksittäisiä lasten 
animaatioita suosikkiohjelmakseen, mutta yleisesti ”piirretyt” tai ”Disney-
elokuvat” mainitsi suosikkiohjelmikseen varsin moni.

Tosi-tv-muoti- ja sisustusohjelmat olivat yksi suosikkilajityyppi 14 prosentille 
tytöistä, mutta vain yhdelle prosentille pojista. Yhdeksi kuudesluokkalaisten 
tyttöjen suosikkiohjelmista nousi Huippumalli haussa.

Luonto- ja eläinohjelmat olivat suosikkilajityyppi 6 prosentille varhaisnuo-
rista. Nuorille suunnatut sarjat ja elokuvat, tiedeohjelmat, lastenohjelmat tai 
uutiset ja ajankohtaisohjelmat valitsi yhdeksi suosikeistaan vain 1–3 prosenttia 
varhaisnuorista. Yksikään näihin ohjelmatyyppeihin kuuluvista yksittäisistä 
ohjelmista ei noussut kovin korkealle suosikkiohjelmalistalla, koska varsin vä-
häiset suosikkiohjelmamaininnat jakautuivat lisäksi hyvin monien ohjelmien 
kesken.

Ainakin yhden erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun kuvaohjelmatyypin 
(lastenohjelmat, koululaisille suunnatut ohjelmat, lasten animaatiot tai nuor-
ten näytellyt sarjat tai elokuvat) mainitsi suosikikseen joka viides neljäs- ja 
kuudesluokkalaisista. Kuudesluokkalaisista vain joka kymmenes valitsi yhdeksi 
suosikkilajityypeistään jonkun lapsille tai nuorille suunnatun kuvaohjelmatyy-
pin, mutta neljäsluokkalaisista 28 prosenttia piti erityisesti lapsille tai nuorille 
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suunnatuista kuvaohjelmista. Neljäsluokkalaisista tytöistä näistä piti 34 pro-
senttia ja neljäsluokkalaisista pojista 21 prosenttia.

Kaikkein eniten suosikkiohjelmamainintoja keränneet ohjelmat olivat hy-
vin pitkälti samoja ohjelmia, jotka nousivat vuoden 2011 Lasten mediabaro-
metri -tutkimuksessa viidesluokkalaisten parissa suosituimmiksi ohjelmiksi. 
Salatut elämät, Simpsonit, Uusi päivä, Frendit, South Park ja urheiluohjelmat 
nousivat suosikkiohjelmiksi molemmissa tutkimuksissa. Suosikkiohjelmien 
”kausivaihtelusta” kertonee se, että vuoden 2011 syyskauden aikana kerätyssä 
tutkimusaineistossa yhdeksi suosikkiohjelmista nousi syyskaudella esitettävä 
Talent Suomi, kun taas vuoden 2012 loppukeväästä suosikkiohjelmien joukkoon 
nousi kevätkaudella esitettävä Putous. Huomionarvoista on kuitenkin se, ettei 
keväällä 2012 esitetty Idols päässyt lähellekään varhaisnuorten suosikkiohjelmien 
kärkikymmenikköä.

Kuvaohjelmien katselu tyttöjen ja poikien 
arjessa

Haastatteluista tuli selvästi esiin, että kuvaohjelmien katselu on useimmille var-
haisnuorille hyvin ”arkipäiväistä” – kahdessakin eri merkityksessä. Kuvaohjelmien 
katselu on arkipäiväistä, sillä lähes kaikki katselevat kuvaohjelmia päivittäin, 
mutta se on myös arkipäiväistä sen takia, ettei huomattavaa osaa katselusta 
tunnuttu koettavan mitenkään erityisen merkitykselliseksi toiminnaksi. Kuva-
ohjelmia seurataankin varsin paljon muiden toimintojen ohella (esim. läksyjä 
tehdessä tai syödessä), ”tavan vuoksi”, silloin kun ei ole mitään erityistä tekemistä 
tai ollaan liian väsyneitä tekemään mitään enemmän omaa aktiivisuutta vaativaa 
asiaa (mediankäytöistä esimerkiksi lukeminen ja pelaaminen).

H: Onkos teillä sitten aikaa [harrastusten vuoksi] käyttää muuten mediaa? Katsot-
teko te vaikka televisiota tai…

P1: Mulla ei oo peleihin oikein aikaa, kun mulla on niin paljon harrastuksia. Mutta 
mä katon hyviä tv-ohjelmia.

P2: Kyl mä aika paljon katon telkkaria, mutta en sillä tavalla… Aamulla mä saatan 
kattoo ihan hetken telkkaria ennen kuin lähden kouluun. Ja sitten kun mä 
tulen kotiin, niin kun mä syön välipalaa, niin mä katon samalla telkkaria. Ja 
illalla – lähes kaikki paitsi äiti, kun äiti ei tykkää Simpsoneista – me katotaan 
[poika, isoveljet ja isä] Simpsoneita melkein joka ilta.

P1: Mä katon joskus Salatut elämät. Ja sitten Simpsoneita. Ja sit mä katon joskus 
päivällä sellaisen Hurjan remontin. Mä tykkään niistä, kun niissä tehdään hienoja 
taloja. Ja mä olen itse innostunut [rakentelemisesta].

(H9. 4. luokan pojat.)
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Haastattelujen perusteella näyttää myös siltä, että huomattava osa varhaisnuorten 
televisio-ohjelmien katselusta tapahtui muulloin ja muualta kuin televisiovas-
taanottimesta ohjelmien varsinaisina lähetysaikoina. Edes suosikkiohjelmiksi 
mainittuja ohjelmia ei välttämättä seurattu heti niiden lähetysaikoina, vaan ne 
saatettiin tallentaa myöhempää katselua varten tai ohjelmat katsottiin suoraan 
internetistä televisiokanavien tilausohjelmapalveluista. Varhaisnuoret arvostivat-
kin selvästi sitä, että he saattoivat katsoa ohjelmat heille sopivimpana ajankoh-
tana silloin kuin heiltä liikeni aikaa harrastuksilta, ulkoilulta tai ystävien kanssa 
seurustelulta. Kuvaohjelmien katselua ei koettu niin tärkeäksi asiaksi, että sen 
takia olisi haluttu luopua muista tekemisistä – varsinkin kun kuvaohjelmat voi 
helposti katsoa myös toisena ajankohtana.

H:  Ainakin te jonkin verran katsotte noita kuvaohjelmia, niin katsotteko te päi-
vittäin telkkaria tai noita kuvaohjelmia vai…

T1: True Blood tulee aina torstaisin. Niin mä aina katon sen, joko nauhoitan tai 
katon sen suoraan telkkarista. Ihan aina. Se on pakko nähdä. Mutta en mää 
niinku… esimerkiks niitä Vampyyripäiväkirjoja… niin ehkä mä ihan sattumalta. 
Kyllä mä silloin aluks katoin…

H: Että sä valikoit. Että ne sun telkkarinkatsomisetkin liittyy tuohon samaan 
genreen mitä sä luet…

T1: Joo.
H: Seuraaks sä sitten muuten paljon telkkaria?
T1: Joo. [naurahdus]
H: Mitä kaikkee muuta sä sitten katot?
T1: Mä aina otan nauhalle noita alkuillan juttuja. Ekana mä otan kolmoselta 

nauhalle Salkkarit. Sit mä otan Subilta nauhalle Frendit, Miehenpuolikkaat… 
joskus Simpsonit tai Rillit huurussa tai… tollaset. Ja sitten 70’s Show.

H: Missäs vaiheessa sä sitten katsot ne, jos sä otat ne nauhalle?
T1: Kun mä oon tehnyt läksyt, niin mä lähden kavereitten kanssa. Ja sitten mä 

katon, kun mä oon tullut illalla takas kotiin.
H: Kuinkas paljon sulla mee noihin nauhotusten katsomiseen, kun niitä on aika 

monta ohjelmaa…
T1: No, ehkä kaks tuntia…
H: Teetkös sä sitten jotain muuta samalla kun sä katsot noita ohjelmia…
T1: Mä oon Facessa kännyllä.
H: Entäs sinä [toiselle tytölle] katsotkos sinä paljon telkkaria?
T2: Joo, tulee sieltä vähän kaikkee katottua. Mun vanhemmat haluaa kattoo jotain 

Prisma studiota. Niin kyl mäkin sitten sen katon. Ja sitten Disney Channelia… 
mun veli tykkää siitä. Kyllä mäkin sitä katon. Ja sitten Uusi päivä. Se on hyvä 
ohjelma.

(H19. 6. luokan tytöt.)

Tyttöjen ja poikien välillä ei tunnu olevan suuria eroja kuvaohjelmien katselun 
tavoissa, mutta tyttöjen ja poikien suosimat lajityypit ja yksittäiset suosikkioh-
jelmat olivat varsin erilaisia. Ainoa suosikkiohjelma, joka tuli esille niin tyttöjen 
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kuin poikienkin haastatteluissa oli Salatut elämät. Tämä ohjelma tuntui olevan 
erittäin tärkeä suurimmalle osalle varhaisnuorista – jotkut neljäsluokkalaiset eivät 
tosin saaneet katsoa kyseistä ohjelmaa. Tämänkään ohjelman seuraamisen ei 
kuitenkaan välttämättä tarvinnut tapahtua juuri ohjelman lähetysaikana, vaan 
sitä seurattiin paljon myös tallennettuna tai myöhemmin internetin kautta.

Sen paremmin tutkimuslomakkeessa kuin haastatteluissakaan varhaisnuoria 
ei pyydetty arvioimaan kuvaohjelmien katseluun käyttämäänsä päivittäistä aikaa, 
mutta haastatteluissa syntyi se vaikutelma, että kuudesluokkalaiset tytöt katselivat 
kuvaohjelmia jonkin verran enemmän kuin kuudesluokkalaiset pojat, sillä he 
luettelivat huomattavasti poikia enemmän säännöllisesti seuraamiaan ohjelmia. 
Neljäsluokkalaisten haastattelujen perusteella tällaista eroa katselumäärissä ei 
vaikuttanut olevan – tai se on mahdollisesti päinvastainen. Kuudesluokkalaisten 
tyttöjen ja poikien välinen ero kuvaohjelmien katselun määrässä olisi varsin 
ymmärrettävä sen perusteella, mitä he kertoivat muista mediankäytöistään. 
Monet tytöt kertoivat katsovansa kuvaohjelmia televisiosta samalla, kun he 
tekivät muita asioita, kuten surffasivat netissä tai tekivät läksyjään.

Vaikka monet haastatellut varhaisnuoret seurasivatkin säännöllisesti varsin 
monia televisiosarjoja, suosittuja sarjoja merkityksellisempiä katselukokemuksia 
tuntuivat heille olevan yksittäiset erityisen mieluisat elokuvat. Urheilusta kiin-
nostuneet haastatellut – niin tytöt kuin pojatkin – nostivat erityisen mieluisiksi 
katselukokemuksiksi myös itselle tärkeiden urheilulajien (esimerkiksi jääkiekon 
tai jalkapallon) seuraamisen. Sekä elokuvien että urheilun seuraamiseen liittyi 
kiinnostavan sisällön lisäksi myös sosiaalinen puoli, sillä näitä seurattiin usein 
yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa. Yhdessäkatselu oli varmaan osaltaan 
muodostamassa mieluisaa katselukokemusta.

Vaikka huomattava osa kuvaohjelmien katselusta tapahtuu yksin joko omasta 
televisiovastaanottimesta tai tietokoneelta, niin televisiota ja kuvaohjelmia kat-
sottiin varsin paljon myös yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa. Erityisesti 
viikonloppuiltaisin koko perhe saattoi katsella yhdessä elokuvia tallenteilta tai 
joitakin kaikkia perheenjäseniä kiinnostavia televisio-ohjelmia. Televisio-ohjel-
mista perheen kanssa seurattiin eniten viihdeohjelmia ja tosi-tv-kykykilpailuja. 
Yhdessäkatselu perheen kanssa voikin selittää sen, miksi Idolsin tai Talentin 
kaltaisia kykykilpailuja seurattiin niin paljon, mutta ne mainittiin vain harvoin 
henkilökohtaisiksi suosikkiohjelmiksi tai suosikkiohjelmatyypeiksi.

Useimmat haastatteluihin osallistuneet neljäs- ja kuudesluokkalaiset tuntuivat 
seuraavan kuvaohjelmia enemmän äidin kuin isän kanssa. Esimerkiksi kotimai-
sia saippuasarjoja (etenkin Salattuja elämiä) seurattiin usein yhdessä äidin ja 
sisarusten kanssa. Muista suosikkiohjelmista myös Twilight ja Terra Nova olivat 
ohjelmia, joita monet kertoivat katsovansa yhdessä äidin kanssa. Sen sijaan 
melko harvat varhaisnuoret kertoivat haastatteluissa seuraavansa kuvaohjelmia 
yhdessä isän kanssa, ja kyse tuntui olevan enemmän yksittäisistä ohjelmista 
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tai elokuvista kuin säännöllisistä yhteisistä rutiineista. (Poikkeuksena olivat ne 
haastatellut, joilla oli jokin yhteinen urheiluharrastus isän kanssa, jolloin tätä 
lajia seurattiin televisiosta tai tallenteilta yhdessä.)

Erityisesti lapsille tai varhaisnuorille suunnatut ohjelmat tai ohjelmatyypit 
nousivat esille vain harvoissa haastatteluissa. Neljäsluokkalaiset saattoivat mainita 
ohimennen katsovansa piirrettyjä televisiosta aamuisin ennen kouluunlähtöä ja 
muutamat tytöt sanoivat katsovansa television nuorille suunnattuja iltapäiväsar-
joja palattuaan koulusta. Varsinaiset lastenohjelmat nousivat esiin vain parissa 
neljäsluokkalaisten tyttöjen haastattelussa; pääosin tytöt kertoivat seuraavansa 
lastenohjelmia nuorempien sisarustensa kanssa, mutta kyllä nämä ohjelmat 
lukeutuivat muutamien omiinkin suosikkeihin.

T1: Mäkin katon vielä Pikku Kakkosta. Mun mielestä se on kiva. Niin sit pojat… ne 
on kaikki sitä mieltä, et se on kauheen lapsellinen. Mut sit mä luulen kuitenkin, 
et ne kattoo tai silleen…. Koska ne tietää tosi paljon niitä lastenohjelmia mitä 
siellä on… Katoit sä aamulla Ikaokan ja kaikkee tollasta.

T2: Kyl mäkin tykkään niistä Pikku Kakkosesta. Koska siellä on kaikkia kivoja 
ohjelmia, ja niissä ei tapahdu silleen mitään pelottavaa niinku vaikka jossain 
Galaxin ohjelmissa voi tapahtua.

H: Että pojat ei vain viitsi sanoa, että ne katsoo lastenohjelmia?
T1: Niinkun ne esittää niin hirveen kovista koko ajan. ”En mä kato mitään Pikku 

Kakkosta. Mä katon jotain K-18 elokuvaa.” Mut sitten kuitenkin mä luulen, 
et ne oikeesti kattoo Pikku Kakkosta.

(H8. 4. luokan tytöt.)

Haastatteluihin osallistuneista neljäs- ja kuudesluokkalaisista vain yksi oli itse 
syntynyt Suomen ulkopuolella, mutta kuuden muun haastatellun vanhemmista 
vähintään toinen oli muuttanut Suomeen jostain muusta maasta. Vanhemmat 
itse pitivät yllä yhteyksiä vanhaan kotimaahansa kuvaohjelmien välityksellä ja 
seurasivat paljon entisen kotimaansa televisio-ohjelmia ja uutisia, mutta haastat-
teluihin osallistuneet varhaisnuoret eivät välttämättä olleet yhtä kiinnostuneita 
näistä ohjelmista. Vanhemmat käyttivät kuitenkin televisio-ohjelmia ja tallenteita 
tietoisesti hyväksi lasten (toisen) kotikielen kehittämisessä ja erityisesti silloin, 
kun haastatellut olivat olleet nuoria, vanhemmat olivat hankkineet heille paljon 
elokuvatallenteita (toisella) kotikielellä.
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Kuvaohjelmien katselu tiivistettynä

Varhaisnuorista puolet katsoo kuvaohjelmia vähintään ker-•	
ran päivässä ja 85 prosenttia katselee niitä ainakin lähes joka 
päivä.

Säännöllisimmin seurattuja ohjelmatyyppejä olivat viih-•	
deohjelmat, nuorille ja aikuisille suunnatut animaatiot, tosi-
tv-kykykilpailut ja toiminnalliset sarjat sekä kotimaiset saip-
puasarjat.

Erityisesti lapsille ja varhaisnuorille suunnattuja ohjelma-•	
tyyppejä katsoi säännöllisesti kaksi kolmasosaa neljäsluokka-
laisista ja puolet kuudesluokkalaisista.

Poikien parissa suosituimpia ohjelmatyyppejä olivat nuorille •	
sekä aikuisille suunnatut animaatiot, viihdeohjelmat, toimin-
nalliset tosi-tv-sarjat, kotimaiset saippuasarjat sekä jännitys-, 
toiminta- ja poliisisarjat.

Tyttöjen parissa suosituimpia ohjelmatyyppejä olivat koti-•	
maiset saippuasarjat, viihdeohjelmat ja nuorille sekä aikuisille 
suunnatut animaatiot. Neljäsluokkalaisten tyttöjen suosikkeja 
olivat myös tosi-tv-kykykilpailut ja koululaisille suunnatut 
ohjelmat, ja kuudesluokkalaisten tyttöjen suosikkeja kauhu 
ja komediasarjat.

Poikien suosikkiohjelmia olivat •	 Simpsonit, Salatut elämät, 
urheiluohjelmat ja Terra Nova.

Tyttöjen suosikkiohjelmia olivat •	 Salatut elämät, Uusi päivä, 
Twilight, Simpsonit, Putous ja Terra Nova.
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Digitaalisten pelien pelaaminen

Kyselylomakkeessa esitettiin kysymyksiä digitaalisten pelien pelaamisesta yleen-
sä, eikä esimerkiksi tietokonepelien ja konsolipelien pelaamisesta erikseen. 
Täyttöohjeita annettaessa korostettiin, että kysymykset koskevat millä tahansa 
pelialustalla (myös kännykällä tai internetissä) tapahtuvaa pelaamista ja kaikkia 
pelityyppejä.

Yli puolet kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista pelasi digitaalisia pelejä 
vähintään melkein joka päivä. Vähintään kerran viikossa digitaalisia pelejä pelasi 
78 prosenttia varhaisnuorista. Neljäs- ja kuudesluokkalaisista vain 5 prosenttia 
ei pelannut pelejä lainkaan tai pelasi niitä hyvin harvoin. Kuviossa 6 on esitetty 
digitaalisten pelien pelaamisen useus eri vastaajaryhmissä.

Pojat pelasivat digitaalisia pelejä selvästi tyttöjä useammin. Kolmannes po-
jista, mutta vain 17 prosenttia tytöistä pelasi pelejä vähintään kerran päivässä, 
ja ainakin melkein joka päivä pelejä pelasi kaksi kolmasosaa pojista, mutta 42 
prosenttia tytöistä. Vähintään kerran viikossa pelejä pelasi 90 prosenttia pojista 
ja 67 prosenttia tytöistä.

Sekä tytöistä että pojista kuudesluokkalaiset pelasivat digitaalisia pelejä 
hieman useammin kuin neljäsluokkalaiset. Kuudesluokkalaisista pojista 72 pro-
senttia ja neljäsluokkalaisista pojista 60 prosenttia pelasi pelejä ainakin melkein 
joka päivä, kun kuudennen luokan tytöistä näin usein pelasi 47 prosenttia ja 
neljännen luokan tytöistä 37 prosenttia.

Niistä, joilla oli joku pelilaite (tietokone tai pelikonsoli) omassa huoneessaan 
28 prosenttia pelasi digitaalisia pelejä ainakin kerran päivässä, kun niistä var-
haisnuorista, joilla pelilaitetta ei ollut omassa huoneessa, pelejä pelasi ainakin 
kerran päivässä 16 prosenttia. Oman pelilaitteen omistus näytti olevan yhtey-
dessä erityisesti kuudesluokkalaisten pelaamiseen: kuudesluokkalaisista oman 
pelilaitteen omistaneista 32 prosenttia pelasi pelejä vähintään kerran päivässä, 
kun niistä, joilla pelilaitetta ei ollut omassa huoneessa, pelejä pelasi näin usein 14 
prosenttia. Kuudesluokkalaisista tytöistä nämä digitaalisia pelejä ainakin kerran 
päivässä pelanneiden osuudet olivat 9 ja 23 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 
pojista 19 ja 40 prosenttia.
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Kuvio 6. Digitaalisten pelien pelaamisen useus.
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Verrattaessa tämän kyselyn tuloksia edellisvuotisen Lasten mediabarometri 
-tutkimuksen tuloksiin kolmas- ja viidesluokkalaisten digitaalisten pelien 
pelaamisesta vaikuttaa siltä, että päivittäin tai lähes päivittäin pelaavien osuus 
kasvaa tasaisesti iän mukana: vuoden 2012 kyselyn neljäsluokkalaisten tulokset 
ovat hyvin lähellä vuoden 2011 viidesluokkalaisten tuloksia. Vuoden 2011 
tutkimuksen mukaan viidesluokkalaisista 51 prosenttia pelasi digitaalisia pelejä 
joka päivä tai melkein joka päivä ja 83 prosenttia vähintään kerran viikossa ja 
kolmasluokkalaisista digitaalisia pelejä pelasi joka päivä tai melkein joka päivä 
44 prosenttia ja vähintään kerran viikossa 76 prosenttia.

Vastaajia pyydettiin nimeämään 1–3 yleisintä vaihtoehtoa, kenen kanssa hän 
pelasi digitaalisia pelejä. Kuviossa 7 on esitetty yleisimmät peliseurat tytöillä, 
pojilla ja kaikilla vastaajilla.

Kolme neljäsosaa varhaisnuorista kertoi pelaavansa pelejä usein yksin. Kuu-
desluokkalaisista pelejä pelasi usein yksin 81 prosenttia ja neljäsluokkalaisista 
66 prosenttia.
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Kuvio 7. Digitaalisten pelien pelaamisen yleisimmät peliseurat.
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Toiseksi yleisin peliseura digitaalisten pelien pelaamisessa olivat kaverit, kun 
heidän kanssaan pelattiin yhdessä samassa paikassa. Tällä tavoin pelasi kavereiden 
kanssa puolet kaikista varhaisnuorista. Yleisin tämä pelitapa oli kuudesluok-
kalaisten tyttöjen keskuudessa, sillä heistä 56 prosenttia pelasi pelejä yhdessä 
kavereiden kanssa samassa paikassa, kun pojista ja neljäsluokkalaisista tytöistä 
näin teki noin 44 prosenttia.

Internetin kautta kavereiden kanssa pelasi usein vajaa kolmannes varhaisnuo-
rista. Tämä pelitapa oli taas yleisin kuudesluokkalaisten poikien keskuudessa, 
joista 40 prosenttia pelasi digitaalisia pelejä usein internetissä kavereidensa kanssa. 
Toiseksi yleisintä kavereiden kanssa netissä pelaaminen oli neljäsluokkalaisilla 
tytöillä, joista näin pelasi 37 prosenttia. Tämä selittynee sillä, että yleisin tämän 
ikäisten tyttöjen pelaama peli oli goSupermodel -sivusto.

Seuraavaksi yleisimmin digitaalisia pelejä pelattiin yhdessä sisarusten kanssa 
samassa paikassa. Sisarusten kanssa digitaalisia pelejä pelasi kolmannes kaikista 
varhaisnuorista. Neljäsluokkalaisista tytöistä sisarusten kanssa pelasi usein 39 
prosenttia, mutta kuudesluokkalaisista pojista vain 18 prosenttia.
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Jossain internetin peliyhteisössä (mahdollisesti tuntemattomien pelitovereiden 
kanssa) pelasi usein 23 prosenttia kaikista varhaisnuorista. Pojista internetin 
peliyhteisöissä pelasi usein 31 prosenttia, mutta tytöistä vain 12 prosenttia. 
Suomalaisissa peliyhteisöissä pelasi usein 24 prosenttia pojista ja 11 prosenttia 
tytöistä, ja ulkomaisissa peliyhteisöissä pelasi usein 18 prosenttia pojista ja 3 
prosenttia tytöistä. Kuudesluokkalaisista pojista pelasi kotimaisissa peliyhteisöissä 
29 prosenttia ja ulkomaisissa yhteisöissä 22 prosenttia, ja neljäsluokkalaisista 
pojista kotimaisissa nettiyhteisöissä pelasi 19 prosenttia ja ulkomaisissa yhtei-
söissä 15 prosenttia.

Vanhempien kanssa digitaalisia pelejä pelasi usein vain 6 prosenttia var-
haisnuorista. Neljäsluokkalaisista tytöistä vanhempien kanssa pelasi usein 8 
prosenttia, mutta kuudesluokkalaisista pojista vain 2 prosenttia.

Vastaajia pyydettiin myös nimeämään itselleen mieluisin peliseura. Ku viossa 
8 on esitetty mieluisimmaksi mainittu peliseura tytöillä, pojilla ja kaikilla vas-
taajilla.

Varhaisnuoret pelasivat digitaalisia pelejä mieluiten yhdessä kavereidensa 
kanssa samassa paikassa: tämä peliseura oli mieluisin vaihtoehto 44 prosentille 
kaikista vastaajista. Pojista 48 prosenttia ja tytöistä 41 prosenttia pelasi pelejä 
mieluiten kavereiden kanssa samassa paikassa.

Toiseksi mieluisinta vastaajien mielestä oli pelata digitaalisia pelejä yksin; tätä 
mieltä oli 27 prosenttia kaikista vastaajista, 22 prosenttia pojista ja 33 prosenttia 
tytöistä. Erityisesti kuudennen luokan tytöt pitivät yksinpelaamisesta, sillä heistä 
36 prosenttia nimesi tämän mieluisimmaksi vaihtoehdoksi.

Kavereiden kanssa internetissä pelasi mieluiten 13 prosenttia kaikista vas-
taajista ja sisarusten kanssa 9 prosenttia vastaajista. Vanhemmat nimesi mielui-
simmaksi peliseuraksi 2 prosenttia vastaajista.

Se, kuinka usein vastaaja pelasi digitaalisia pelejä, ei ollut selvässä yhteydessä 
mieluisimpaan peliseuraan. Harvemmin pelejä pelaavat vastaajat nimesivät 
kuitenkin varsin harvoin mieluisimmaksi peliseurakseen pelaamisen jollain 
verkkopalvelimella tai omien kavereiden kanssa internetissä. Harvimmin digi-
taalisia pelejä pelanneet vastaajat pelasivat pelejä yleensä mieluiten joko yksin 
tai kavereiden kanssa samassa paikassa.

Maaseudulla asuvat vastaajat kertoivat hieman kaupunkilaisia useammin 
pelaavansa digitaalisia pelejä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa verkkoyhteisöissä 
ja toisaalta myös sisarusten kanssa, kun taas kavereiden kanssa samassa paikassa 
pelasivat useammin kaupungeissa ja taajamissa asuvat.
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Kuvio 8. Digitaalisten pelien pelaamisen mieluisin peliseura.
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Eri pelityyppien pelaaminen ja suosikkipelit

Lomakkeessa kysyttiin myös erikseen eri pelityyppeihin kuuluvien pelien 
pelaamisesta. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, minkä tyyppisiä pelejä he 
pelasivat säännöllisesti (vähintään noin kerran viikossa). Kuviossa 9 on esitetty 
varhaisnuorten säännöllisesti pelaamat pelityypit. Neljäsluokkalaisten tyttöjen 
ja poikien sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien useimmin säännöllisesti 
pelaamat pelityypit on esitetty liitteessä 5a.

Pojat kertoivat pelaavansa säännöllisesti useamman pelityypin pelejä kuin 
tytöt. Kaikista pelejä vähintään viikoittain pelanneista varhaisnuorista 6 pro-
senttia ei kertonut pelaavansa säännöllisesti (vähintään viikoittain) yhdenkään 
kyselylomakkeessa mainitun pelityypin pelejä. Yhteensä 1–2 pelityypin pelejä 
ilmoitti pelaavansa säännöllisesti 42 prosenttia pelejä viikoittain pelanneista ty-
töistä ja 33 prosenttia pojista. 3–4 pelityyppiä pelasi säännöllisesti 30 prosenttia 
pelejä viikoittain pelanneista tytöistä ja 41 prosenttia pojista. Vähintään viiden 
eri pelityypin pelejä kertoi säännöllisesti pelaavansa viidennes sekä tytöistä että 
pojista.
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Kuvio 9. Varhaisnuorten yleisimmin säännöllisesti pelaamat digitaalisten pelien 
pelityypit.
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Tutkimuslomakkeessa vastaajia pyydettiin myös valitsemaan 1–3 itselleen 
mieluisinta pelityyppiä. Kaikista vastaajista 79 prosenttia ja digitaalisia pelejä 
vähintään viikoittain pelanneista 85 prosenttia ilmoitti vähintään yhden itselleen 
erityisen mieluisan pelityypin. 3 prosenttia kaikista vastaajista valitsi enemmän 
kuin pyydetyt kolme mieluisinta lajityyppiä, ja näitä vastauksia ei ole otettu 
huomioon vastausten tarkasteluissa. Kuviossa 10 on esitetty varhaisnuorten 
suosikeikseen ilmoittamat pelityypit.

Varhaisnuorten säännöllisimmin pelaamat pelityypit olivat hyvin pitkälle 
samoja kuin vastaajien suosikkipelityypeikseen mainitsemat. Tämä kertoo siitä, 
että varhaisnuoret voivat melko vapaasti valita, mitä pelejä he pelaavat, jolloin he 
valitsevat pelattavikseen juuri niitä pelejä ja pelityyppejä, joista he itse pitävät. 
Kuvaohjelmien katselun kohdallahan jotkut useimpien vastaajien säännöllisesti 
seuraamista ohjelmatyypeistä ei kuulunut varhaisnuorten omiin suosikkeihin, 
joten nämä ohjelmat valikoituivat (säännölliseen) katseluun jostain muista syistä 
kuin henkilökohtaisesta mieltymyksestä.

Vastaajia pyydettiin mainitsemaan nimeltä yksi (tai pari) suosikkipeliään. 
Vähintään yhden suosikkipelin nimesi 77 prosenttia kaikista vastaajista. Kaksi 
suosikkipeliä nimesi 25 prosenttia vastaajista ja kolme tai useampia pelejä 10 
prosenttia vastaajista.

Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen 
ja poikien henkilökohtaisiksi suosikeikseen nimeämät pelityypit on esitetty 
yleisyysjärjestyksessä liitteessä 5b ja suosikkipelit liitteessä 5c.

Kyselylomakkeen pelityypeistä varhaisnuoret pelasivat eniten taistelu- ja toi-
mintapelejä, joita kertoi säännöllisesti pelaavansa 41 prosenttia kaikista neljäs- ja 
kuudesluokkalaisista, 56 prosenttia pojista ja 23 prosenttia tytöistä. Nämä pelit 
olivat myös selvästi suosituimpia pelejä poikien keskuudessa.

Neljäsluokkalaisista tytöistä taistelu- ja toimintapelejä pelasi säännöllisesti 
vajaa neljännes ja kuudesluokkalaisista tytöistä kolmannes. Näitä pelejä sään-
nöllisesti pelaavista tytöistä huomattava osa (kolmannes neljäsluokkalaisista 
ja puolet viidesluokkalaisista) ilmoitti taistelu- ja toimintapelit myös yhdeksi 
mieluisimmista pelityypeistä. Tutkimustuloksia saattaa jonkin verran vääristää 
se, että kyselylomakkeessa yhdeksi esimerkkipeliksi taistelu- ja toimintapelistä 
oli virheellisesti annettu Angry Birds, vaikka pelillisesti tämä peli olisi lähinnä 
pulmapeli. Poikien kohdalla tämän virheen vaikutus tutkimustuloksiin jää 
kuitenkin paljon pienemmäksi kuin tyttöjen kohdalla, sillä pojat mainitsivat 
suosikkipeleikseen myös paljon muita tämän peliluokan pelejä, kun tytöillä 
nimenomaan Angry Birds oli lähes ainoa suosikkipeliksi mainittu tämän peli-
luokan peli.
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Kuvio 10. Varhaisnuorten mieluisimmat digitaalisten pelien pelityypit
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Poikien keskuudessa taistelu- ja toimintapelit olivat kuitenkin selvästi suosi-
tuin pelityyppi, sillä sekä neljäs- että kuudesluokkalaisten poikien keskuudessa 
ehdottomasti eniten suosikkipelimainintoja keräsivät Call of Duty -pelisarjan 
pelit (erityisesti Modern Warfare 2 ja 3 sekä Black Ops). Huomionarvoista on 
se, että nämä 10–13-vuotiaiden poikien suosikkipelit on luokiteltu peli ver-
siosta riippuen joko K-16 tai K-18 luokkiin. Poikien suosikkipelien joukossa 
oli myös useita muita niin sanottuja First Person Shooter -pelejä (FPS), joista 
eniten suosikkipelimainintoja olivat Call of Duty -pelisarjan lisäksi saaneet 
Battlefield-pelisarjan pelit ja Team Fortress 2. FPS-peleille yhteistä on se, että 
peliä ja pelialuetta katsotaan ”pelaajan silmin”, pelaaja toimii ikään kuin ”itse” 
toimijana pelissä, ja pelit on yleensä toteutettu graafisesti erittäin realistisesti. 
Kolmannes kaikista vähintään yhden lempipelin maininneista pojista nimesi 
jonkun FPS-pelin suosikikseen. Kuudesluokkalaisista pojista sellaisen nimesi 
(yhdeksi) suosikkipelikseen 44 prosenttia ja neljäsluokkalaisista pojista 22 pro-
senttia. Vain yksi prosentti vähintään yhden suosikkipelin maininneista tytöistä 
ilmoitti jonkin FPS-pelin suosikkipelikseen.

Muun tyyppisistä taistelu- ja toimintapeleistä suosikkipelilistojen kärkisi-
joille pääsi vain Grand Theft Auto -pelisarja (erityisesti GTA 3, GTA IV ja San 
Andreas). Tämän pelisarjan pelit ovat yhdistelmä ajo- ja toimintapeliä, mutta 
toiminta on ajamista keskeisemmässä roolissa. Myös Grand Theft Auto -sarjan 
(uudemmat) pelit on luokiteltu K-18-peleiksi.

Kaikkien vastaajien keskuudessa toiseksi yleisimmin pelattu ja toiseksi suo-
situin pelityyppi olivat tasohyppelyt, joita pelasi säännöllisesti 35 prosenttia 
niin tytöistä kuin pojistakin. Tyttöjen keskuudessa tasohyppelyt olivat pelatuin 
ja suosituin pelityyppi. Suosikkipelilistoille tasohyppelyistä pääsivät vain Super 
Mario -sarjan pelit, jotka keräsivät kolmanneksi eniten tyttöjen suosikkipeli-
mainintoja ja kuudenneksi eniten neljäsluokkalaisten poikien suosikkipeli-
mainintoja. Muista tasohyppelyistä suosikkipelimainintoja keräsi lähinnä vain 
actiontasohyppely Sly.

Seuraavaksi pelatuimmat ja suosituimmat pelityypit, urheilupelit, ajo- ja len-
topelit sekä seikkailu- ja roolipelit olivat selvästi enemmän poikien kuin tyttöjen 
pelaamia. Urheilupelejä pelasi säännöllisesti neljännes kaikista varhaisnuorista; 
43 prosenttia pojista, mutta vain 8 prosenttia tytöistä. Urheilupeleistä poikien 
keskuudessa eniten suosikkipelimainintoja keräsivät NHL-sarjan jääkiekkopelit 
ja FIFA-sarjan jalkapallopelit. Neljäsluokkalaisten poikien keskuudessa jonkin 
verran mainintoja keräsivät myös Skate-lautailupelit. Tyttöjen mainitsemat 
suositut urheilupelit olivat lähes poikkeuksetta Wii-pelikonsolin pelejä.

Ajo- ja lentopelejä pelasi viikoittain 23 prosenttia kaikista varhaisnuorista 
eli 40 prosenttia pojista ja 5 prosenttia tytöistä. Yksikään auto- tai lentopeli ei 
sijoittunut suosikkipelilistojen kärkisijoille, mutta monet pojat saattavat mieltää 
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esimerkiksi Grand Theft Auto -pelit ajopeleiksi, vaikka ne yleisesti luokitellaankin 
toimintapeleiksi.

Seikkailu- ja roolipelejä pelasi viikoittain 22 prosenttia kaikista vastaajista; 
31 prosenttia pojista ja 13 prosenttia tytöistä. Neljäsluokkalaisista pojista näitä 
pelejä pelasi viikoittain 37 prosenttia, kun kuudesluokkalaisista pojista niitä 
pelasi säännöllisesti 25 prosenttia. Yksikään seikkailu- tai roolipeli ei päässyt 
suosikkipelilistojen kärkisijoille, mutta yksittäisiä mainintoja saivat Legend of 
Zelda, Fallout sekä muutama Legon seikkailupeli.

Simulaatiopelit sekä seura- ja perhepelit olivat enemmän tyttöjen kuin 
poikien suosiossa. Molempia pelityyppejä pelasi säännöllisesti 28 prosenttia 
tytöistä, mutta vain noin joka kymmenes poika. Simulaatiopeleistä tyttöjen 
suosikkipeli oli erityisesti The Sims (ja versioista erityisesti The Sims 3). Seura- 
tai perhepeleistä suosituin oli taas Singstar.

Monen pelaajan verkkopelejä pelasi viikoittain 16 prosenttia vastaajista, 
23 prosenttia pojista ja 9 prosenttia tytöistä. Neljäsluokkalaisista tytöistä näitä 
pelejä pelasi säännöllisesti vain 6 prosenttia, mutta kuudesluokkalaisista tytöistä 
12 prosenttia. Nämä pelit eivät päässeet tyttöjen suosikkipelityyppien tai suo-
sikkipelien joukkoon. Poikien parissa eniten suosikkipelimainintoja keräsivät 
World of Warcraft, RuneScape sekä Shayia ja Dark Orbit.

Ajanviete- ja pulmapelejä pelasi viikoittain 15 prosenttia kaikista varhais-
nuorista. Tytöistä ajanviete- ja pulmapelejä pelasi säännöllisesti 18 prosenttia ja 
pojista 13 prosenttia. Ajanvietepelit olivat nähtävästi monille vastaajille nimensä 
mukaisesti ajanvietepelejä, sillä ne mainittiin suosikkipeleiksi varsin harvoin 
suhteessa pelejä säännöllisesti pelaavien määrään. Suosikkipelilistojen kärkisijoille 
ei päässyt yhtään yksittäistä ajanviete- tai pulmapeliä, mutta neljäsluokkalaisista 
monet mainitsivat suosikkipeleikseen netin pelisivustoja, joilla on pelata pää-
asiassa juuri ajanviete- ja pulmapelejä. Neljäsluokkalaisten poikien yleisimmin 
mainitsema pelisivusto oli Aapeli ja tyttöjen taas 1001pelit ja Pelikone.

Tietokilpailupelejä kertoi pelaavansa säännöllisesti 11 prosenttia kaikista 
varhaisnuorista, 14 prosenttia tytöistä, mutta vain 8 prosenttia pojista. Lempi-
pelimainintoja tytöiltä keräsin eniten Buzz! Suuri musavisa, joka oli erityisesti 
neljäsluokkalaisten tyttöjen suosiossa.

Strategiapelejä pelasi säännöllisesti 14 prosenttia pojista ja 3 prosenttia ty-
töistä. Strategiapelit mainitsi yhdeksi suosikkipelityypikseen vain 7 prosenttia 
digitaalisia pelejä säännöllisesti pelanneista pojista, ja yksittäisiä suosikkipelejä 
mainittiin hyvin harvoin.

Varhaisnuorista 7 prosenttia ilmoitti pelaavansa säännöllisesti ”muita pelejä” 
eli sellaisia pelejä, joita he eivät osanneet luokitella mihinkään annettuun peli-
luokkaan (eikä osannut myöhemmin tutkijakaan). Neljäsluokkalaisista tytöistä 
tällaisia pelejä pelasi 10 prosenttia. Tähän luokkaan kuuluneet pelit olivat siis 
selvästi erittäin mieluisia varhaisnuorille. Poikien kohdalla tähän peliluokkaan 
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kuului oikeastaan vain yksi peli, Minecraft, joka keräsi kolmanneksi eniten 
lempipelimainintoja niin neljäs- kuin kuudesluokkalaisiltakin pojilta. Mine-
craft on yhdistelmä seikkailu-, simulaatio- ja pulmapeliä: pelaaja louhii erilaisia 
raaka-aineita ja valmistaa niistä rakentamalla erilaisia esineitä ja olentoja, joiden 
avulla hän voi kehittää edelleen omaa simulaatiomaailmaansa. Tyttöjen kohdalla 
tähän peliluokkaan taas kuuluivat sellaiset verkkosivustot kuin goSupermodel 
ja MovieStarPlanet, jotka ovat simulaatiopelien ja yhteisöpalvelun yhdistelmiä, 
mutta näiden sivustojen sisällä voi myös pelata monenlaisia ajanviete- ja pul-
mapelejä.

Lasten pelejä ja oppimispelejä kertoi pelaavansa säännöllisesti 3 prosenttia 
varhaisnuorista. Suosikkipeleikseen nämä pelit mainitsi vain 1–2 prosenttia 
kaikista digitaalisia pelejä säännöllisesti pelanneista varhaisnuorista. Useimmiten 
näitä pelejä pelasivat ja niistä pitivät neljäsluokkalaiset tytöt.

Tämän tutkimukseen osallistuneiden neljäs- ja kuudesluokkalaisten suo-
sikkipelimaininnat olivat hyvin pitkälle samoja kuin vuoden 2011 Lasten Me-
diabarometri -tutkimukseen osallistuneiden viidesluokkalaisten suosikkipelit. 
Ainoastaan Angry Birds nousi suosikkipelilistoille täysin uutena pelinä. Huo-
mioi tavaa on kuitenkin se, että kun vuoden 2011 tutkimukseen osallistunei-
den kolmas- ja viidesluokkalaisten lempipelit erosivat varsin paljon toisistaan, 
niin tänä vuonna neljäs- ja kuudesluokkalaisten lempipeleissä oli hyvin vähän 
eroja. Ainoastaan tyttöjen kohdalla neljäsluokkalaisten goSupermodelin korvasi 
kuudesluokkalaisilla The Sims.

Digitaalinen pelaaminen tyttöjen ja poikien 
arjessa

Haastatteluista tuli selvästi esiin, että vaikka kaikki haastatellut neljäs- ja kuudes-
luokkalaiset pelasivatkin pelejä vähintään viikoittain, niin pelien asema heidän 
arjessaan vaihteli merkityksettömästä ajanvietteestä intohimoiseen harrastukseen. 
Tyttöjen ja poikien suhtautuminen digitaalisten pelien pelaamiseen oli myös 
hyvin erilaista: valtaosalle pojista digitaalisten pelien pelaaminen oli tärkeää ja 
mieluista, kun suurimmalle osalle tytöistä pelit olivat varsin merkityksettömiä. 
Myös varhaisnuoret itse mielsivät tyttöjen ja poikien suhtautumisen digitaali-
seen pelaamiseen hyvin erilaiseksi, sillä se ilmoitettiin yleensä keskeisimmäksi 
omanikäisten tyttöjen ja poikien mediankäyttötapoja erottavaksi asiaksi.

H: Käyttääkö tytöt ja pojat jotenkin eri tavalla mediaa? Että tekeekö ne eri asioi-
ta?

P1: No, kyllä se vähän silleen… Sille puolelle menee.
H: Millaisia eroja sun mielestä on?
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P1: Monet tytöt on aika paljon tämmösissä online-paikoissa…
P2: Ne on jossain MovieStarPlanetissa tai Aapelissa ja…
P3: Niinku semmosissa, missä näkee niinku kavereita, mutta silti pystyy pelaa-

maan.
P1: Missä voi muokata sitä hahmoa ja…
P3: Enemmän niinku jossain yhteisöissä kuin niinku jossain peleissä, tai jossain 

Messengerissä.
H: Mitäs pojat sitten tekee jos tytöt tekee tuommoista?
P1: No, me pelataan kaikkee… niinku sellasia seikkailupelejä ja…
H: Milläs te sitten pelaatte? Pelaatteko te niitä netissä vai ihan omalla koneella?
P2: Mä ainakin pelaan Xboxilla ja Nintendo 3DS:llä…
P3. Kyllä mäkin välillä käyn netissä. On mulla profiili jossain paikassa, ja niinku 

Messengerissä. Että on sitäkin tullut tehtyä, mutta se on jäänyt aika vähiin.
H: Te ette sitten mesetä kavereittenne kanssa koko ajan kun te olette kotona…
P3: Ei me ihan koko ajan…
H: Tytötkö tekee sitä sitten enemmän?
P2: Niin.

(H1. 4. luokan pojat.)

H: Kun te nyt joudutte pakostakin seuraamaan tuota teidän ikäisten poikien elämää 
aika läheltä [koska olette pienenä vähemmistönä poikavaltaisessa luokassa], niin 
onko teillä käsitystä siitä, että miten tyttöjen ja poikien mediankäytöt eroaa 
toisistaan… että mitä pojat…
Pelaa... –
Ne vaan pelaa. –
Ainakin noitten meidän luokkalaisten poikien puheista, ne vaan pelaa ja pe- –
laa…
Koko ajan jotakin sotapelejä… –
Heti kun pääsee koulusta, niin ne pelaa. Ja sit koko päivän ne pelaa. Ja kun  –
pitää mennä nukkuun, niin ne pelaa. Ja heti kun ne aamulla herää.
Ne kertoo aina koulussa, miten ne pelaa. –
Ja sit aika monella on kans  – Facebook.
Mutta ei ne käy siellä niin usein. Tytöt on enemmän  – Facebookissa kuin pojat.
Pojat vaan pelaa jotain nettipelejä. –

(H12. 6. luokan tytöt.)

Haastatteluihin yritettiin saada mukaan mediankäyttötavoiltaan erilaisia ryhmiä, 
mutta haastateltaviksi ei onnistuttu saamaan yhtään tyttöryhmää tai tyttöä, jotka 
olisivat etukäteen (tutkijan asiaa luokassa kysyessä) sanoneet olevansa kiinnos-
tuneita digitaalista peleistä ja pelaavansa niitä varsin paljon. Haastatteluryhmiin 
osui mukaan vain yksi kuudesluokkalainen tyttö, joka oli muita haastateltuja 
tyttöjä selvästi kiinnostuneempi digitaalisista peleistä ja pelasi pääsääntöisesti 
samantyyppisiä taistelu- ja toimintapelejä kuin pojat. Hänkään ei tosin pelan-
nut yhtä aktiivisesti kuin pojat, ja peliseurana hänellä olivat internetissä usein 
omien ystäviensä huomattavasti nuoremmat pikkuveljet.
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Digitaalisia pelejä paljon pelaavia poikia haastateltaviksi olisi sen sijaan ollut 
tarjoutumassa vaikka kuinka paljon, mutta vain yksi haastatteluryhmä koottiin 
tietoisesti pelejä runsaasti pelaavista pojista. Kuitenkin lähes poikkeuksetta 
kaikki haastatellut pojat pelasivat varsin paljon digitaalisia pelejä ja olivat hy-
vin innostuneita puhumaan niistä – riippumatta siitä, oliko ryhmään valittu 
vaikkapa innokkaita lukijoita tai aktiiviurheilijoita.

Kun tytöt puhuivat digitaalisista peleistä, puheesta kävi usein ilmi pelaami-
sen varsin ”satunnainen” luonne: vaikka pelejä olisi pelattu päivittäin, niin se 
tapahtui useimmiten varsin lyhyissä jaksoissa muiden toimintojen ohessa, eikä 
pelaaminen vaikuttanut olevan tytöille kovin tärkeä toiminto. Poikkeuksena 
olivat lähinnä sellaiset neljäsluokkalaiset tytöt, joiden peliaika oli tiukasti rajattu 
esimerkiksi 30 minuuttiin päivässä ja jotka joutuivat odottamaan tätä pelivuo-
roaan perheen yhteiselle koneelle; heille tuon oman peliajan saaminen tuntui 
olevan paljon tärkeämpää kuin monelle sellaiselle tytölle, joiden pelaamista ei 
rajoitettu millään tavoin.

H: Sä sit ainakin pelaat, että millaisia pelejä sä pelaat?
T1: En mä nyt niin paljon… Meillä on Pleikka kotona, niin sitä me ei oo pelattu 

varmaan vuoteen. Sit Nintendoo mä pelaan, pitkillä automatkoilla, jotain 
koirapelejä. Sit tietokoneella Pelikonees, esimerkiks jotain niitä lasten pelei. Tai 
sit jotain niitä tyttöjen pelei. Ei sit mitään erikoista. Enemmän mä oon niinku 
noissa virtuaalipaikoissa, että mä en kauheesti niinku pelaa.

H: Mikä niissä virtuaalipaikoissa on kiinnostavinta?
T2: Siellä voi hoitaa...
T1: Niinku Howrsessa saa hoitaa niitä [hevosia]. Ja voi jutella kaverin kaa. Kun ei 

tarttee koko ajan soittaa, niin se käy halvemmaks… voi siellä jutella.

(H14. 4. luokan tytöt.)

H: Pelaattekste sitten pelejä? Sä ainakin pelaat siellä Facebookissa?
T1: En mä enää kuutosella oo paljon pelannut. Viitosella enemmänkin. Nyt mä 

pääasiassa vain juttelen kavereitten kanssa.
T2: Mä en pelaa Facebook-pelejä, kun ne ei toimi meidän koneella. Aina jökkää kun 

mä yritän pelata.
H: Pelaattekos te sitten jotain muita pelejä?
T2. Mä käyn Aapelissa. Pelaan sitä mikä on… Tiny Town. Ja sitten jotain pommi-

tuspelejä.
T1: Sit mä pelaan koneella The Simsiä.
H: Kuinkas usein sä sitä sitten pelaat?
T1: Riippuu, että jos pikkuveli on vallannut koneen… en mä sitä ehkä arkipäivisin 

pelaa, mutta sitten jos on joku tylsä päivä viikonloppuna, niin sit mä pelaan.

(H19. 6. luokan tytöt.)

Useimmille haastatelluille pojille digitaaliset pelit olivat sen sijaan varsin tärkeitä, 
ja ne mainittiin usein kaikkein tärkeimmäksi mediasisällöksi. Varsinkin jotkut 
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haastatelluista kuudesluokkalaisista pojista tuntuivat myös käyttävän pelaami-
seen todella paljon aikaa. Kuitenkin monilla erittäin paljon pelaavillakin pojilla 
saattoi olla myös muita, varsin paljon aikaa vieviäkin harrastuksia.

H: Kun opettaja sanoo, että te pelaatte paljon, niin paljonko on paljon?
P1: Vaikka neljä peliä. Kestää aina jonkun tunnin. Eli menee neljä tuntia.
H: Pelaatko sä joka päivä sitten?
P1: Pelaan.
P2: Koulun jälkeen suoraan kahteentoista. Sit vasta nukkumaan.
H: Mitenkäs muut?
P3: No, koulun jälkeen ja sitten nukkumaan mennessä vasta lopetan.
H: Koko illan?
P3: Jos pääsee yhdeltä, niin kotona on… joskus kahdelta alkaa pelata ja menee vasta 

myöhään nukkumaan.
P4: Kolme tuntia suunnilleen päivässä.
P2: Aika vähän.
P4: No niin on.
P3: No, et sä sit oo mikään pelihullu.
P2: Mä lopetan aina kahdeltatoista. En koskaan aikaisemmin.
P3: Tai sitten vähän myöhemmin… tänäänkin pelaan varmaan koko yön.
 […]
H: Kun te pelaatte noin paljon, niin onko teillä muita harrastuksia?
Pojat: Jääkiekko.
H: Pelaatteko te ihan jossain joukkueessa?
Pojat: Joo. XX:ssä.
H: monenako päivänä viikossa teillä on sitten treenit?
P1: Kolmena tai neljänä.
P3: Nyt on vielä tää ja ens viikko taukoa. Sitten alkaa taas. [haastattelu on tehty 

huhtikuussa]
H: Miten teillä riittää aikaa pelaamiseen ja jääkiekkoon?
P2: Suoraan koulun jälkeen pelaamaan ja…
P3: Sit ehtii vähän aikaa pelata. Sit harkkojen jälkeen taas pelaamaan. Vapaapäivinä 

ei tee mitään muuta kuin pelaa.
H: Eli se aika menee siihen, että ollaan joko jääkiekkotreeneissä tai sitten pela-

taan?
Pojat: Niin.

(H4. 6. luokan pojat.)

Haastatteluihin osallistuneiden tyttöjen ja poikien pelaaminen oli eriytynyt 
jopa pelialustan suhteen, sillä tytöt pelasivat pelejä lähinnä vain tietokoneella 
ja mahdollisesti kännykällä, kun suurin osa varsinkin aktiivisimmin pelanneista 
pojista pelasi pelejä mieluiten pelikonsolilla. Suurimmalla osalla tyttöjä konsoli-
pelaaminen rajoittui lähinnä perheen tai ystävien kanssa pelattuihin seura- ja 
perhepeleihin kuten esimerkiksi Singstarin tai erilaisten Wii-pelien pelaamiseen. 
Myös se, että tytöillä oli käytössään pelikonsoleita harvemmin kuin pojilla, tun-
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tuu olevan pikemminkin seuraus tyttöjen poikia vähäisemmästä kiinnostuksesta 
digitaalisia pelejä ja pelaamista kohtaan kuin syy pelaamattomuuteen.

Kuten tyttöjen ja poikien kyselyssäkin ilmoittamista suosikkipeleistä kävi 
ilmi, tytöt ja pojat kertoivat myös pelaavansa varsin erilaisia pelejä. Kun haastat-
teluissa kysyttiin, mitä pelejä tytöt pelasivat, varsin monet heistä eivät osanneet 
mainita mitään yksittäisiä pelejä, vaan kertoivat useammin yleisesti pelaavansa 
esimerkiksi tasohyppelyitä tai internetin pelisivustoilta löytyviä – tyttöjen omin 
sanoin – ”pikkupelejä”. Netin pelisivustoista neljäsluokkalaiset tytöt mainitsi-
vat useimmiten 1001pelit ja Olokon, kun kuudesluokkalaiset tytöt eivät usein 
maininneet mitään yksittäistä sivustoa. Lisäksi varsinkin neljäsluokkalaiset tytöt 
pelasivat pelejä paljon goSupermodel-sivustolla.

Haastatelluista pojista taas tuntui erottuvan erityisesti kolmen eri peligenren 
ystäviä. Yksi ryhmä piti erityisesti taistelu- ja toimintapeleistä ja erityisesti First 
Person Shooter -peleistä. Tähän ensimmäiseen ryhmään kuuluivat useimmat 
kaikkein innokkaimmista pelaajista. Toinen ryhmä pojista oli taas kiinnostunut 
erityisesti urheilupeleistä – ja varsin monet heistä olivat kiinnostuneet myös 
näiden pelien ”live-versioista” eli pelasivat itsekin jääkiekkoa tai jalkapalloa 
tai harrastivat skeittausta. Kolmannen ryhmän poikien ykkössuosikki oli taas 
Minecraft. Neljännen pelaajaryhmän muodostivat ne varsin harvat pojat, jotka 
eivät olleet kiinnostuneet digitaalisesta pelaamisesta ja pelasivat (tyttöjen tapaan) 
vain satunnaisesti lähinnä internetin pelipaikkojen tai kännykän ajanviete- ja 
puzzlepelejä. Nämä erilaiset mieltymykset peligenrejen suhteen saattoivat näkyä 
jopa saman koululuokan sisällä. Erään neljännen luokan pojista ”urheilijat” 
pelasivat NHL:ää ja ”lukijat” Minecraftia.

P: Mä pelaan semmosta NHL:n peliä. Urheilupeliä.
H: Se on se jääkiekko sielläkin…
P: Siitä jääkiekosta mä sain kaikkia ideoita niinku… mitä mä teen siellä kentällä. 

Mä nään koko kentän, että miten ne siinä liikkuu.
H: Saako sieltä hyviä oppeja sitten?
P: Saa sieltä ainakin rangaistuslaukauksiin hyviä kikkoja.

(H25. 4. luokan pojat.)

P1: Siinä [Minecraftissa] niinku kävellään… tietokoneella kävellään. Sitten siinä voi 
rakentaa hakkuja ja kaivaa maata ja…

P2: Niinku sellainen neliöpeli. Kaikki tavarat on kuutioita. Ja… sellainen 3D-
peli.

H: Eli se on enemmän tällainen seikkailupeli, että se ei oo mikään ammuskelu-
peli?

P2: Ei siinä ole edes mitään aseita.
P1: Siinä on vain niinku miekka ja jousipyssy.
H: Tarviiko siinä kauheesti älliä että pääsee…
P1: Joo, pitää rakentaa kaikkia juttuja…
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P2: Siinä kaikkee… kaikkeen tämmösiin koneisiin… kun siinä sellaisesta punakivestä 
voi rakentaa kaikkia koneita, niin siihen kyllä tarvii, että niitä osaa käyttää…

(H26. 4. luokan pojat.)

Tytöt ja pojat olivat myös hyvin tietoisia tyttöjen ja poikien pelikulttuurin 
välisistä eroista. Varsinkin digitaalisista peleistä enemmän kiinnostuneet pojat 
suhtautuivat usein myös suorastaan pilkallisesti tyttöjen pelaamiin peleihin, 
eivätkä pitäneet niitä lainkaan ”oikeina” peleinä. Tällainen vähättelevä asenne 
tuli esiin useammissa haastatteluissa, mutta selvimmin ehkä neljäsluokkalaisten 
sekaryhmässä, jossa yksi tyttö oli altavastaajana kolmea poikaa vastaan.

 [Ryhmän kolme poikaa ovat kertoneet lempipeleistään: Grand Theft Auto, Prince 
of Persia, Call of Duty]

H: [Ryhmän ainoalle tytölle] Millaisistakas peleistä sinä tykkäät, tykkäätkös sinä 
samanlaisista tappelupeleistä kuin pojat?

Pojat: (naureskellen) Barbie-peleistä
T: En mie ees pellaa sellaisia, kun ne on niin tyhmiä…
H: Millaisistakas peleistä sinä sitten tykkäät?
T: No…
Pojat: (naurua) Barbeista…
H: No, antakaahan nyt toisenkin vastata.
T: No, tyttöjen peleistä.
H: Millaisetkas on tyttöjen pelejä?
T: Netissä on sellainen, missä pitää tehä ruokaa.
H: Muistatkos sen paikan nimen, missä se peli on? Tai sen pelin nimeä.
T: Sellainen 1001 peliä.
Poika: Ai, joo. Kyllä mie tiedän sen…
T: Sitten mie aina pellaan jotakin siellä pelisivulla.
 (Pojat naureskelevat)
P: (hiljaa) Barbie-pelejä.
T: Tyhmä!... No, on siellä sellainen Barbie-peli, missä se Barbie ajaa skootterilla!
 (Pojat käkättävät)
T: … ja pyörällä. Ja sitten mie pellaan aina semmosia, missä pitää kynsilakata ja 

laittaa hiuksia ja meikata joku tyttö.
 (Pojat nauravat)
H: No, tässä tuli nyt aika selväksi ainakin teistä, että tytöt ja pojat pelaa erilaisia 

pelejä. Ja pojat suhtautuu kovin pilkallisesti tyttöjen peleihin. Mikäs siinä nyt 
on, jos tytöt tykkää vain erilaisista peleistä?

P1: No, kun ne on niin erilaisia.
P2: Meillä on naapuri. Tyttö. Se on kuustoistavuotias. Se pellaa [Call of Duty] Black 

Opsia. Se pellaa ihan täysilä. Tuo pellaa Barbie-pelejä. (Naurua)
H: No, mitäs nauramista siinä on, jos ihmiset pitää erilaisista asioista, ei sille nyt 

pidä nauraa. Eihän kaikki pojatkaan pidä…
P2: No, kyllä nyt vähän alkaa naurattaa, kun tytöt pelaa sellaisia…
T: Sie oot tyhmä! No, pellaan mie joskus jotain autopelejäkin.
Pojat: No nyt… nyt on parempi!
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H: Mutta mikäs siinä on, että minkä takia niiden autopelien pelaaminen olisi 
jotenkin hienompaa kuin…

P: No, kun siellä romuttuu autot ja…
H: Niin mutta jos ei tykkää autojen romuttamisesta?
P: No, mut jos tykkevää, niin… sitten vaan romuttaa. Hups.
H: Mitenkäs sitten jos olisikin tässä haastattelussa sellainen tilanne, että oliskin 

kolme tyttöä ja sinä ja tytöt nauraa käkättäs sulle, kun sä pelaat autopelejä…
T: Niin? Minkälainen olo olis?

(H20. 4. luokan sekaryhmä.)

Myös monet tytöt puhuivat haastatteluissa ”tyttöjen ja poikien peleistä” ja 
luokittelivat poikien peleiksi niin urheilupelit, ajopelit kuin – varsinkin – tais-
telu- ja toimintapelit. Tytöt ihmettelivät poikien suunnatonta kiinnostusta 
pelejä kohtaan yleensä, mutta erityisesti tytöt ihmettelivät heidän ihastustaan 
väkivaltaisiin taistelupeleihin. Monet tytöt pitivät näitä pelejä suorastaan 
vastenmielisinä. Jotkut pojat taas arvelivat tyttöjen kiinnostumattomuuden 
taistelupeleistä johtuvan siitä, etteivät nämä joko uskaltaneet näitä pelejä, koska 
pelkäsivät väkivallan katsomista tai eivät halunneet pelata K-16 tai K-18 pele-
jä, koska pelkäsivät sääntöjen rikkomista. Useimmat varhaisnuoret kuitenkin 
suhtautuivat tyttöjen ja poikien erilaiseen makuun digitaalisten pelien suhteen 
varsin ”annettuna” asiana pohtimatta erityisemmin syitä tämän eron takana.

Taistelu- ja toimintapelejä pelanneilta pojilta (ja yhdeltä tytöltä) oli vaikea 
saada vastausta siihen, mikä näiden pelien pelaamisessa heitä erityisesti viehätti. 
Vasta kun haastattelija kieltäytyi tyytymästä selvästi hänen järkyttämisekseen 
tarkoitettuihin ”on kaunista katsoa, kun veri lentää ja suolet tursuavat” -kom-
mentteihin, niin taustalta paljastui yleensä halu kehittyä omassa pelaamisessa ja 
mitata omia pelitaitojaan toisia pelaajia vastaan. First Person Shooter -peleissä 
omien taitojen vertaileminen toisten pelaajien taitoihin onkin varsin konkreet-
tista, kun toinen pelaaja eliminoi toisen pelaajan.

H: Mut mikä siinä pelaamisessa on… mikä on se kiinnostavin juttu, se juju… kun 
eihän kukaan viitsi monta tuntia päivässä tehdä asiaa, joka on tylsää.
Saa hyvin pisteitä ja pystyy juttelemaan kavereiden kanssa. Ja siinä viettää  –
hyvin aikaa.
Siinä kehittyy ja saa leveleitä. Siinä on koko ajan tavoitteita. Koko ajan kehittyy  –
ja on niitä tavoitteita. Sit se on hauskaa.
Se on vaan helppo pelata. –

H: Mut onks helpot pelit sitten kivoja? Eikö siinä kyllästy…
Ei mikään peli oo helppo. Vaikka vastustajat voi joskus olla helppoja. –
Aina kun alottaa pelin, niin se on hirveen vaikeeta. Ei tiedä koko pelistä mitään.  –
Mut sit kun on vähän aikaa pelannut, niin siitä tulee helppo. Siinä oppii.
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H: Mutta pelaatteko te yksin, konetta vastaan, vai pelaatteko te jossain netissä…
Netissä. (yhteen ääneen) –
Netissä ja konetta vastaan joskus. –

(H4. 6. luokan pojat.)

Poikien pelaaminen oli myös selvästi useammin sosiaalista toimintaa kuin 
tyttöjen pelaaminen. Tyttöjen pelaaminen tapahtui useimmiten yksin konetta 
vastaan, ja vaikka pelaaminen tapahtuikin usein internetissä paikoissa, joissa 
on samanaikaisesti satoja tai tuhansia käyttäjiä, niin itse pelaaminen tapah-
tui kuitenkin yksin. Lisäksi pelipaikoissa tapahtunut keskustelu (esimerkiksi 
goSupermodel-sivustolla) käsitteli aivan muita asioita kuin pelaamista. Tyttöjen 
pelaaminen oli sosiaalista toimintaa lähinnä silloin kun he pelasivat seura- tai 
perhepelejä yhdessä perheen tai ystävien kanssa. Nämä pelitapahtumat olivat 
yleensä erittäin mieluisia, mutta ne eivät olleet missään tapauksessa jokapäiväisiä 
tai edes viikoittaisia.

Poikien pelaaminen oli taas useimmiten erittäinkin sosiaalista, sillä pojat 
pelasivat tyttöjä selvästi useammin internetin välityksellä toisia pelaajia vastaan. 
Pelivastustajat saattoivat olla omia kavereita tai muita peliyhteisön sivuilla olevia 
satunnaisia pelaajia. Muutama haastateltu kuudesluokkalainen poika kuului 
myös erityiseen peliklaaniin eli vakiintuneeseen ryhmään pelaajia, jotka muo-
dostivat yhdessä pysyvän joukkueen jossakin pelissä ja pelasivat sitten yhdessä 
toisia peliklaaneja vastaan. Tällaiseen klaaniin pääsemiseksi pelaajilta edellyte-
tään tiettyä taitotasoa, ja klaanipelaajien täytyy myös yleensä olla sitoutuneita 
osallistumaan peleihin tiettyinä aikoina.

H: Entäs se sun peli [Dark Orbit], niin pelaatko sä sitä yksin toisia vastaan vai onko 
siellä joku klaani tai joku liittouma.

P: Siinä pystyy pelaan yksin. Ja sit siinä pystyy oleen sellaisia klaaneja.
H: Kuulutko sä johonkin klaaniin?
P: Joo. Tällä hetkellä.
H: Onks se sun klaani… niin onks sen pelaajat pääasiassa Suomesta vai jostain 

muualta?
P: Kaikki Suomesta. Kun siinä voi valita serverin. Niin mä pelaan sellaisella Scan-

dinavia2-serverillä. Siinä on suurin osa suomalaisia. Suomalaisia ja norjalaisia 
on suurin osa. Ja vähän ruotsalaisia.

H: Ettei tule hirmuisia ongelmia noiden aikaerojen kanssa…
P: Niin. Meidän klaanissa on kaikki suomalaisia.
H: Tunsitteko te sitten toisianne etukäteen vai oletteko te tutustuneet siellä pelis-

sä?
P: Pelissä tutustuttu.
H: Tunnetsä sitten niitä muita tedän klaanin pelaajia, että…
P: En…
H: … minkä ikäisiä ne on, onks ne miehiä vai naisia…
P: Miehiä ne on.
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H: Mutta onks ne aikuisia vai sun ikäisiä…
P: Vähän riippuu. Klaaninjohtaja on ainakin täysikäinen. Sen mä tiedän. Se käy 

töissä ja… Siltä voi aina pyytää, sillä on sellaiset Klaaniuutiset, sinne voi laittaa, 
jos tarvii vaikka apua jossain tehtävässä.

H: Miten sä päädyit siihen klaaniin? Pyydettiinkö sinut vai haitko sä sinne?
P: Mä hain. Kirjoitin sinne. Kun siellä pelissä näkyy ne klaanit ja niiden esitte-

lyt.
H: Kun eiks noihin klaaneihin kuitenkin valita pelaajat? Että ihan aloittelevat ei 

pääse…
P: Tai pääsee, mut… niissä on tasoraja. Siinä klaanin esittelyssä voi olla, että ei 

saa olla alle 12-tasoisia tai…
H: Minkäs tasoinen sinä olet?
P: Mä oon 13 nytten.
H: Montako tasoa siinä pelissä on?
P: Tällä hetkellä tuon Skandinavia2-servon paras on 24-tasoinen. Se on norjalai-

nen.
H: Onks se luokittelu sitten yhden pelaajan luokittelu vai sen klaanin luokittelu?
P: Siellä on pelaajan luokittelu ja klaanin luokittelu. Siinä pelissä kerätään koke-

muspisteitä, niillä sä saat enemmän tasoja, ja sitten kunniapisteitä, et kuinka 
arvokas sä oot.

(H15. 6. luokan sekaryhmä.)

Poikien pelaamiseen liittyi myös usein paljon keskustelua muiden pelaajien kans-
sa. Keskustelua käytiin joko itse pelin sisällä tai sitten rinnalla saattoi olla avoinna 
toinen keskustelukanava (pikaviestiohjelma, yhteisöpalvelu tai internetpuhelu) 
peliin liittyvää keskustelua varten. Monet pojat kertoivat keskustelevansa pelistä 
ystäviensä kanssa tietokoneen kautta samalla kun pelasivat itse peliä konsolilla, 
koska konsolien kommunikaatio-ohjelmia pidettiin hitaina ja epäkäytännöllisi-
nä. Peleistä puhuttiin paljon myös varsinaisen pelitilanteen ulkopuolella, sekä 
internetin kanavilla että ihan kasvotusten omien ystävien kanssa.

Tyttöjen ja poikien pelaaminen näyttäytyi myös hyvin erilaisena suhteessa 
kuluttamiseen. Pojat (tai heidän vanhempansa) kuluttivat rahaa poikien pe-
laamiseen ostamalla pelilaitteita (pelikonsoleita ja oheislaitteita) ja itse pelejä. 
Useimmat tytöt taas eivät käyttäneet lainkaan rahaa digitaaliseen pelaamiseen, 
sillä he pelasivat tietokoneella, joka oli hankittu pääasiassa muita käyttötarkoi-
tuksia varten, ja he pelasivat lähinnä ilmaisia pelejä joko internetin ilmaispeli-
paikoissa, tietokoneen oheisohjelmiin kuuluvia pelejä tai veljiltä periytyneitä 
pelejä. Ainoa erityisesti tyttöjä varten hankittu digitaalinen peli oli The Sims. 
Lisäksi joidenkin tyttöjen perheisiin oli hankittu koko perheen käyttöön Wii-
konsoli sekä joitain seura- ja perhepelejä.



56 57

Lasten mediabarometri 2012

56

Digitaalisten pelien pelaaminen 
tiivistettynä

78 prosenttia varhaisnuorista pelasi digitaalisia pelejä vähin-•	
tään kerran viikossa. Pojista viikoittain pelasi 90 prosenttia ja 
tytöistä 67 prosenttia.

Lähes joka päivä pelejä pelasi kaksi kolmasosaa pojista ja •	
vajaa puolet tytöistä.

Kolme neljäsosaa vastaajista pelasi digitaalisia pelejä sään-•	
nöllisesti yksin, puolet kavereiden kanssa samassa paikassa ja 
kolmannes kavereiden kanssa internetissä. Internetin peliyhtei-
söissä muiden kuin tuttujen pelaajien kanssa digitaalisia pelejä 
pelasi säännöllisesti kolmasosa pojista ja reilu kymmenesosa 
tytöistä.

Pojat pelasivat yleisimmin taistelu- ja toimintapelejä. Poikien •	
seuraavaksi yleisimmin pelaamat pelityypit olivat urheilupelit, 
ajo- ja lentopelit, tasohyppelyt sekä seikkailu- ja roolipelit.

Tytöt pelasivat yleisimmin tasohyppelyitä, seura- ja perhe-•	
pelejä, simulaatiopelejä sekä taistelu- ja toimintapelejä.

Poikien selvästi useimmin suosikkipeliksi nimeämä peli oli •	
Call of Duty -pelisarja. Tämän K-18 luokitellun pelin tai jon-
kun muun First Person Shooter -pelin nimesi yhdeksi suosik-
kipelikseen kolmannes kaikista vähintään yhden suosikkipelin 
nimenneistä pojista (44 prosenttia kuudesluokkalaisista pojista 
ja 22 prosenttia neljäsluokkalaisista pojista).

Muita poikien suosikkipelejä olivat •	 NHL-pelisarja, Mine-
craft, FIFA-pelisarja ja Super Mario -pelisarja.

Tyttöjen suosikkipelejä olivat •	 The Sims -pelisarja, Angry 
Birds -pelit, Super Mario -pelisarja sekä goSupermodel-sivuston 
pelit.
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Internetin käyttö

Kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista internetiä käytti viikoittain 89 prosenttia. 
Neljäsluokkalaisista 83 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 96 prosenttia käytti 
internetiä vähintään kerran viikossa. Ainakin kerran päivässä internetiä käytti 
puolet kuudesluokkalaisista ja 28 prosenttia neljäsluokkalaisista, ja vähintään 
melkein joka päivä nettiä käytti 85 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 59 pro-
senttia neljäsluokkalaisista. Kuviossa 11 on esitetty internetin käytön useus eri 
vastaajaryhmissä.

Kuudesluokkalaiset käyttivät internetiä neljäsluokkalaisia useammin. Pojis-
sa oli tyttöjä enemmän netin kaikkein innokkaimpia käyttäjiä eli niitä, jotka 
käyttivät internetiä vähintään kerran päivässä. Kuudesluokkalaisista pojista heitä 
oli 54 prosenttia, kuudesluokkalaista tytöistä 47 prosenttia, neljäsluokkalaisista 
pojista 34 prosenttia ja neljäsluokkalaisista tytöistä 22 prosenttia.

Internetin käytön useudessa ei ollut eroja sen mukaan, missä päin Suomea 
ja minkä kokoisella paikkakunnalla vastaaja asui.

Kuvio 11. Internetin käytön useus eri vastaajaryhmissä.
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Niistä varhaisnuorista, joilla oli mahdollisuus käyttää internetiä omassa huo-
neessaan, puolet käytti internetiä ainakin kerran päivässä, kun niistä, joilla tätä 
mahdollisuutta ei ollut, näin usein nettiä käytti neljännes. Tämä ero oli pienin 
neljäsluokkalaisilla tytöillä ja suurin kuudesluokkalaisilla pojilla: niistä kuuden-
nen luokan pojista, joilla oli internetyhteys omassa huoneessaan, internetiä käytti 
ainakin kerran päivässä kaksi kolmasosaa, kun niistä, joilla tätä mahdollisuutta 
ei ollut, internetiä käytti yhtä usein vajaa kolmannes.

Kaikista tutkimukseen osallistuneista varhaisnuorista 90 prosentilla oli oma 
sähköpostiosoite: neljäsluokkalaisista oma sähköpostiosoite oli 82 prosentilla 
ja kuudesluokkalaisista 97 prosentilla.

Oma internetsivu oli oman ilmoituksensa mukaan 6 prosentilla kaikista 
neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Kuudesluokkalaisista tytöistä oma sivu oli joka 
kymmenennellä.

Omaa blogia piti 9 prosenttia varhaisnuorista. Kuudesluokkalaisista tytöistä 
blogi oli 22 prosentilla ja neljäsluokkalaisistakin tytöistä 8 prosentilla, mutta 
pojista vain 3 prosentilla.

Vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksen mukaan internetiä käytti 
joka päivä tai melkein joka päivä 54 prosenttia ja viikoittain 81 prosenttia viides-
luokkalaisista, ja kolmasluokkalaisista internetiä käytti päivittäin 38 prosenttia 
ja viikoittain 62 prosenttia. Tämän tutkimuksen mukaan jo neljäsluokkalaiset 
käyttivät internetiä useammin kuin edellisen vuoden tutkimukseen osallistuneet 
viidesluokkalaiset, joten varhaisnuorten internetin käyttö on mitä luultavimmin 
lisääntynyt vajaan vuoden aikana.

Kuudesluokkalaisilta kysyttiin erikseen, millä laitteilla he käyttivät internetiä. 
Kuudesluokkalaisista 94 prosenttia käytti nettiä tietokoneella ja 56 prosenttia 
kännykällä. Pelikonsolilla internetiä käytti 48 prosenttia pojista, mutta vain 8 
prosenttia tytöistä. Tablettitietokoneella internetiä käytti joka kuudes ja tele vi-
sios ta joka kymmenes kuudesluokkalaisista. Jollain muulla laitteella (yleisimmin 
musiikkisoitin iPod) internetiä käytti yksi prosentti kuudesluokkalaisista. Ku-
viossa 12 on esitetty välineet, joilla kuudesluokkalaiset käyttivät internetiä.
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Kuvio 12. Välineet, joilla kuudesluokkalaiset käyttivät internetiä.
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Tutkimuslomakkeessa lueteltiin kahdeksantoista erilaista internetin käyttöä 
tai sisältöä, ja varhaisnuoria pyydettiin kertomaan, mitä näistä he tekivät usein 
internetissä. Kuviossa 13 on esitetty varhaisnuorten viikoittain käyttämät 
internet sisällöt. Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien sekä kuudesluokkalais-
ten tyttöjen ja poikien useimmin säännöllisesti käyttämät internetsisällöt on 
esitetty liitteessä 6a.
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Kuvio 13. Varhaisnuorten säännöllisesti käyttämät internetsisällöt.
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Varhaisnuoria pyydettiin myös nimeämään 1–3 itselleen tärkeintä nettikäyttöä 
tai nettisisältöä. Huomioitavaa oli, että itselle tärkeiden käyttötarkoitusten tai 
sisältöjen maininnat keskittyivät käytännössä vain neljälle vaihtoehdolle, jotka 
kaikki olivat myös yleisimpien käyttötapojen joukossa. Nämä neljä käyttötapaa 
olivat sosiaalisen median käyttö, videoklippien katselu, pelien pelaaminen ja 
radion tai musiikin kuunteleminen. Kuviossa 14 on esitetty varhaisnuorten 
itselleen tärkeimmiksi nimeämät internetsisällöt. Neljäsluokkalaisten tyttöjen 
ja poikien sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien itselleen tärkeimmiksi 
nimeämät internetkäytöt on esitetty yleisyysjärjestyksessä liitteessä 6b.

Kuvio 14. Varhaisnuorten itselleen tärkeimmiksi mieltämät internetsisällöt.
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Videoklippejä katseli internetistä usein 63 prosenttia varhaisnuorista. Kuudes-
luokkalaisista klippejä katseli säännöllisesti kolme neljäsosaa ja neljäsluokkalaisis-
ta reilu puolet. Pojista 68 prosenttia ja tytöistä 58 prosenttia katseli videoklippejä 
usein, ja kuudesluokkalaisista pojista klippejä katseli usein 78 prosenttia. Pojat 
myös nimesivät videoklippien katselun kaikkein useimmin itselleen tärkeäksi 
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internetin käyttötavaksi. Tytöille videoklippien katselu oli toiseksi useimmin 
mainittu itselle tärkeä internetin käyttötapa.

Sosiaalista mediaa käytti usein 53 prosenttia kaikista varhaisnuorista. Kuu-
desluokkalaiset käyttivät sosiaalista mediaa enemmän kuin neljäsluokkalaiset ja 
tytöt enemmän kuin pojat. Neljäsluokkalaisista sosiaalista mediaa käytti usein 
40 prosenttia ja kuudesluokkalaisista kaksi kolmasosaa, pojista sosiaalista me-
diaa käytti usein 47 prosenttia, mutta tytöistä 60 prosenttia. Eniten sosiaalisen 
median säännöllisiä käyttäjiä oli kuudesluokkalaisissa tytöissä, joista kolme 
neljäsosaa käytti sosiaalista mediaa usein. Sosiaalisen median käyttö oli tytöille 
ehdottomasti yleisimmin mainittu itselle tärkeä internetin käyttötapa. Kuu-
desluokkalaisilla pojilla se oli toiseksi ja neljäsluokkalaisilla pojilla kolmanneksi 
yleisimmin mainittu itselle tärkeä käyttötapa.

Kaikista varhaisnuorista 52 prosenttia pelasi usein pelejä internetissä. Pelien 
pelaaminen oli yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Pojista pelejä 
pelasi netissä usein 61 prosenttia ja tytöistä 42 prosenttia. Pelien pelaaminen oli 
varhaisnuorten kolmanneksi useimmin itselle tärkeäksi mainitsema internetin 
käyttötapa; poikkeuksena olivat neljäsluokkalaiset pojat, joille pelien pelaaminen 
oli internetin toiseksi tärkein käyttötapa.

Neljänneksi yleisin internetin käyttötapa varhaisnuorten keskuudessa oli 
hakukoneiden tai tietosanakirjojen käyttö. Näitä käytti usein puolet varhaisnuo-
rista. Neljäsluokkalaisista näitä käytti usein 40 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 
57 prosenttia. Kuitenkin vain 12 prosenttia vastaajista mainitsi hakukoneiden 
tai tietosanakirjojen käytön yhdeksi itselleen tärkeimmistä internetin käyttö-
tavoista.

Radiota tai musiikkia kuunteli usein netistä 47 prosenttia varhaisnuorista. 
Kuudesluokkalaisista näin teki usein 59 prosenttia ja neljäsluokkalaisista 35 
prosenttia. Erityisen paljon radiota tai musiikkia usein internetistä kuuntelevia 
oli kuudesluokkalaisissa tytöissä, joista 63 prosenttia teki tätä usein. Radion 
ja musiikin kuunteleminen mainittiin neljänneksi useimmin itselle tärkeäksi 
internetin käyttötavaksi, mutta kuudesluokkalaisille tytöille se oli toiseksi 
useimmin itselle tärkeäksi mainittu internetin käyttötapa. Kuudesluokkalaisista 
tytöistä lähes puolet valitsi radion ja musiikin kuuntelemisen yhdeksi itselleen 
tärkeimmistä netin käyttötavoista, kun kuudesluokkalaisista pojista näin ajatteli 
vajaa kolmannes ja neljäsluokkalaisista vajaa neljäsosa.

Sähköpostia käytti usein 37 prosenttia varhaisnuorista. Tytöistä sähköpostia 
käytti usein 53 prosenttia ja pojista 32 prosenttia.

Musiikkia latasi netistä 32 prosenttia varhaisnuorista. Kuudesluokkalaisista 
musiikkia latasi usein 41 prosenttia ja neljäsluokkalaisista 23 prosenttia. Vähiten 
musiikkia usein lataavia oli neljäsluokkalaisissa tytöissä, joista musiikkia usein 
latasi vain 18 prosenttia. Musiikin lataaminen oli yksi internetin tärkeimmistä 
käyttötavoista 10 prosentille vastaajista.
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Kuvaohjelmia katseli usein internetistä 27 prosenttia kaikista vastaajista. 
Tytöistä kuvaohjelmia katseli usein vajaa kolmannes ja pojista vajaa neljäsosa. 
Kuvaohjelmien katselu oli yksi internetin tärkeimmistä käyttötavoista 11 pro-
sentille vastaajista.

Pikaviestimiä (esim. Messenger) käytti usein viidennes vastaajista. Eniten 
pikaviestimien säännöllisiä käyttäjiä oli kuudesluokkalaisissa tytöissä, joista 36 
prosenttia kertoi käyttävänsä niitä usein, kun kuudesluokkalaisista pojista niitä 
käytti usein noin viidesosa ja neljäsluokkalaisista 14 prosenttia.

Itseään kiinnostavan bändin, artistin, urheilijan tai urheiluseuran kotisivuilla 
vieraili usein 17 prosenttia varhaisnuorista. Kuudesluokkalaisista näin teki 21 
prosenttia ja neljäsluokkalaisista 13 prosenttia.

Videopuheluita käytti usein 16 prosenttia kaikista vastaajista. Videopuheluita 
käyttivät selvästi eniten kuudesluokkalaiset pojat, joista 26 prosenttia kertoi 
käyttävänsä niitä usein.

Tietoja ostettavista tuotteista etsi netistä usein 13 prosenttia varhaisnuorista. 
Tällaisia tietoja etsivät yleisimmin kuudesluokkalaiset pojat, joista viidennes 
etsi usein tietoja tuotteista, kun neljäsluokkalaisista tytöistä tällaisia tietoja etsi 
usein vain 7 prosenttia.

Urheilutuloksia etsi usein internetistä 13 prosenttia kaikista varhaisnuo-
rista. Pojista urheilutuloksia etsi usein viidennes (kuudesluokkalaisista pojista 
neljännes), mutta tytöistä vain 6 prosenttia. Muita uutisia internetistä seurasi 
säännöllisesti 11 prosenttia vastaajista. Kuudesluokkalaisista uutisia seurasi usein 
17 prosenttia ja neljäsluokkalaisista 5 prosenttia.

Kymmenesosa varhaisnuorista julkaisi usein itsestään valokuvia internetissä. 
Kuudesluokkalaisista tytöistä näitä kuvia julkaisi kuitenkin usein 19 prosent-
tia.

Varhaisnuorista 9 prosenttia vieraili usein verkkohuutokaupoissa, 4 prosent-
tia kirjoitti usein omia mielipiteitään jollekin keskustelupalstalle ja 1 prosentti 
allekirjoitti usein nettiadresseja.

Varhaisnuorten internetin käyttötavoissa ei ollut mainittavia asuinpaikan 
sijainnista tai paikkakunnan koosta riippuvia eroja. Maaseudulla asuvat kuudes-
luokkalaiset etsivät hieman useammin tietoja ostettavista tuotteista ja vierailivat 
verkkohuutokaupoissa kuin isommilla paikkakunnilla asuneet ikätoverinsa. 
Tämä onkin ymmärrettävää, sillä kaupungeissa asuvat nuoret voivat maaseudulla 
asuvia helpommin etsiä tietoa tuotteista ja vertailla tuotteita käymällä itse näitä 
tuotteita myyvissä liikkeissä.

Vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa viidesluokkalaiset 
käyttivät internetpalveluista eniten videopalveluita sekä hakukoneita ja seu-
raavaksi useimmin yhteisöpalveluita ja pikaviestiohjelmia. Tämän vuoden 
tutkimustulosten perusteella yhteisöpalvelujen ja pelien käyttö olisi lisäänty-
nyt vajaan vuoden aikana, mutta hakukoneiden ja pikaviestinten suosio taas 
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vähentynyt. Haastattelujen perusteella pikaviestiohjelmien käyttö on vähen-
tynyt, kun yhteisöpalvelujen viestipalvelut ja chatit ovat korvanneet erilliset 
pikaviestiohjelmat.

Myös muut tutkimusaineistot vahvistavat päätelmää siitä, että erillisten 
pikaviestiohjelmien käyttö on vähentynyt selvästi varhaisnuorten keskuudessa 
viime vuosina. Vuonna 2010 kerättyjen kansainvälisten EU Kids Online ja 
Youth Media Participation -tutkimusten kyselyaineistoista käy ilmi, että näiden 
tutkimusten 11–12-vuotiaista suomalaisista vastaajista suunnilleen yhtä moni, 
eli noin puolet vastaajista, käytti viikoittain pikaviestiohjelmia ja yhteisöpalveluja 
(kummankaan tutkimuksen tuloksia ei ole julkaistu, vaan tutkija on tehnyt 
vertailuajot suoraan aineistoista). Tämän tutkimuksen mukaan yhteisöpalveluja 
käytti viikottain varhaisnuorista 53 prosenttia, mutta pikaviestiohjelmia vain 
21 prosenttia.

Yhteisöpalvelujen käyttö

Kaikista varhaisnuorista 82 prosentilla oli oma profiili jossain yhteisöpalvelussa. 
Kuudesluokkalaisista oma profiili oli 89 prosentilla, neljäsluokkalaisista tytöistä 
82 prosentilla ja neljäsluokkalaisista pojista 69 prosentilla. Samalla vastaajalla 
saattoi olla myös profiili useammassa yhteisöpalvelussa – joillain tytöillä profiili 
saattoi olla puolessatusinassa eri palvelussa. Kuviossa 15 on esitetty profiilin 
jossain yhteisöpalvelussa omanneiden varhaisnuorten osuudet.

Kuvio 15. Varhaisnuorten profiilit yhteisöpalveluissa.
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Osa yhteisöpalveluista on suunnattu erityisesti lapsille ja varhaisnuorille, osa 
taas vanhemmille nuorille tai aikuisille. Lapsille ja varhaisnuorille suunnatuissa 
yhteisöpalveluissa profiili oli 53 prosentilla kaikista vastaajista. Nämä profiilit 
olivat kaikkein yleisimpiä neljäsluokkalaisten tyttöjen keskuudessa, sillä heistä 
79 prosentilla oli profiili jossain tällaisessa yhteisöpalvelussa. Neljäsluokkalaisista 
pojista ja kuudesluokkalaisista tytöistä reilulla puolella oli profiili tällaisessa 
yhteisöpalvelussa, mutta kuudesluokkalaisista pojista sellainen oli vain reilulla 
neljänneksellä.

Useimmat lapsille ja varhaisnuorille suunnatut yhteisöpalvelut ovat yh-
distelmä pelisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Näissä palveluissa käyttäjillä on 
oma profiili ja siihen liittyvä avatar-hahmo, niissä pelataan pelejä, mutta myös 
keskustellaan ja lähetellään viestejä kavereiden kanssa, ja sivustojen kautta 
muodostetaan usein laajoja kaveriverkostoja. Lapsille ja nuorille suunnatuista 
yhteisöpalveluista vastaajilla oli profiileja eniten goSupermodel-palvelussa, jossa 
oma profiili oli yli kolmasosalla neljäsluokkalaisista tytöistä ja viidesosalla kuu-
desluokkalaisista tytöistä. Muita tyttöjen keskuudessa suosittuja yhteisöpalve-
luja olivat MovieStarPlanet, Howrse, Stardoll ja pääasiassa pienemmille lapsille 
suunnattu Panfu. Sekä tytöillä että pojilla oli jonkin verran profiileja Habbossa 
ja sen retroversiossa Pro Hotellissa. Pojat ilmoittivat tässä kysymyksessä myös 
Aapeli-pelipalvelimella olevista profiileistaan.

Varhaisnuorilla oli paljon myös profiileja sellaisissa yhteisöpalveluissa, jotka 
on varsinaisesti suunnattu vanhemmille nuorille tai aikuisille. Tällainen profiili 
oli 58 prosentilla kaikista vastaajista, 80 prosentilla kuudesluokkalaisista ja 35 
prosentilla neljäsluokkalaisista. Läheskään kaikki vastaajat eivät olleet ilmoitta-
neet, missä yhteisöpalvelussa heillä oli profiili, mutta selvästi suosituin sovellus oli 
Facebook, jossa ilmoitti omaavansa profiilin 62 prosenttia kuudesluokkalaisista 
ja 18 prosenttia neljäsluokkalaisista. Kuudesluokkalaisista tytöistä Facebook-
profiili oli 71 prosentilla. Aikaisempina vuosina hyvin suositussa IRC-galleriassa 
oma profiili oli sen sijaan vain kahdella prosentilla kaikista vastaajista ja neljällä 
prosentilla kuudesluokkalaisista.

Esimerkiksi Facebookin käyttäjien pitäisi olla periaatteessa vähintään 13-
vuotiaita, mutta nämä ehdot on helppo kiertää ilmoittamalla rekisteröitymisen 
yhteydessä väärä syntymävuosi. Facebook-profiili olikin 18 prosentilla tähän 
tutkimukseen osallistuneista 9–11-vuotiaista ja 58 prosentilla 12-vuotiaista. 
12-vuotiaista pojista Facebook-profiili oli puolella ja tytöistä kahdella kolmas-
osalla. 13 vuotta täyttäneistä pojista 58 prosentilla ja tytöistä 78 prosentilla oli 
profiili Facebookissa.
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Suosituimmat verkkosivustot

Varhaisnuoria pyydettiin tutkimuslomakkeessa myös mainitsemaan yksi tai 
useampia suosikkisivujaan internetissä – eli sivuja, joilla he vierailevat hyvin 
säännöllisesti ja joiden seuraaminen on heille tärkeää. Vähintään yhden suosik-
kisivun ilmoitti kolme neljästä kyselyyn vastaajasta. Ei ole mitenkään yllätyksel-
listä, että varhaisnuorten suosikkisivustot liittyivät heidän itselleen tärkeimmiksi 
ilmoittamiin internetin käyttöihin. Neljäs- ja kuudesluokkalaisten tyttöjen ja 
poikien suosituimmat internetsivustot on esitetty liitteessä 6c.

Eniten suosikkisivumainintoja (358) keräsi videopalvelu YouTube, josta var-
haisnuoret kävivät katsomassa videoklippejä ja kuuntelivat musiikkia. YouTuben 
mainitsi suosikkisivukseen (yhdeksi niistä) kolmasosa kaikista tutkimuksen 
osallistujista ja lähes puolet vähintään yhden suosikkisivun maininneista.

Lähes yhtä monta suosikkisivumainintaa (337) sai Facebook. Neljäsluokka-
laisten tyttöjen keskuudessa eniten suosikkisivumainintoja sai goSupermodel-
sivusto ja myös MovieStarPlanet ja Howrse keräsivät neljäsluokkalaisilta tytöiltä 
lähes yhtä monta mainintaa kuin Facebook.

Runsaasti suosikkisivumainintoja saivat myös erilaiset pelisivustot ja peli-
palvelimet, mutta nämä maininnat jakautuivat useamman sivun tai sivuston 
kesken. Neljäsluokkalaisten suosituimmat pelisivustot olivat useimmiten eri-
laisten pelipalveluiden sivuja, kun kuudesluokkalaisten (poikien) suosimat 
pelipaikat olivat puolestaan yksittäisten pelien palvelimia. Tyttöjen ja poikien 
välillä oli eroa jopa siinä, mitä ilmaispelipalvelinta he suosivat: tytöt mainitsivat 
suosikkisivukseen useimmiten 1001pelit ja pojat Aapelin.

Muita varhaisnuorten suosikkisivuikseen mainitsemia internetsivustoja olivat 
mm. Spotify, televisiokanavien tilausohjelmapalvelut, jääkiekko- ja jalkapallo-
joukkueiden fanisivut, iltapäivälehtien sivut ja blogisivustot. Monet vastaajat 
mainitsivat yhdeksi suosikkisivukseen myös oman urheiluseuransa sivut.

Käsitykset omista nettikäytöistä

Kyselylomake sisälsi myös muutamia internetin käyttöön ja käyttötaitoihin 
liittyviä väittämäkysymyksiä, joista kustakin kysyttiin, oliko vastaaja väitteen 
kanssa täysin samaa mieltä, vähän samaa mieltä, vähän eri mieltä vai täysin eri 
mieltä. Kuviossa 16 on esitetty varhaisnuorten vastaukset näihin internetin 
käyttöön liittyviin väittämiin.

Kyselyyn vastanneista varhaisnuorista 98 prosenttia oli täysin samaa mieltä 
tai vähän samaa mieltä väittämän ”Osaan käyttää tietokonetta turvallisesti” 
kanssa. Täysin samaa mieltä tämän väittämän kanssa oli 71 prosenttia vastaa-
jista. Neljäsluokkalaisista tytöistä 80 prosenttia oli täysin samaa mieltä tämän 
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väittämän kanssa, kun vanhemmista tytöistä ja pojista täysin samaa mieltä 
väittämän kanssa oli reilut kaksi kolmasosaa.

Vastaajista 91 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai vähän samaa mieltä 
väittämän ”Pidän kaikki salasanani vain omana tietonani”. Täysin samaa mieltä 
tämän väitteen kanssa oli 74 prosenttia neljäsluokkalaisista ja 78 prosenttia kuu-
desluokkalaisista. Eri mieltä väitteen kanssa oli 13 prosenttia neljäsluokkalaisista 
ja 6 prosenttia kuudesluokkalaisista. Erityisesti monista neljäsluokkalaisista 
oli vaikea vastata tähän kysymykseen, sillä joidenkin oppilaiden vanhemmat 
olivat asettaneet esimerkiksi sosiaalisen median käyttämisen ehdoksi sen, että 
vanhemmat tiesivät lapsen käyttäjätunnuksen ja salasanan ja saattoivat näin 
ollen halutessaan tarkastaa lapsensa profiilin.

Täysin tai vähän samaa mieltä siitä, että ”Olen taitava internetin käyttäjä” 
oli 92 prosenttia kaikista vastaajista. Väittämän kanssa oli täysin samaa mieltä 
56 prosenttia pojista ja 33 prosenttia tytöistä, kun vähän samaa mieltä oli 39 
prosenttia pojista ja 56 prosenttia tytöistä. Väitteen kanssa eri mieltä oli 11 
prosenttia tytöistä ja 5 prosenttia pojista. Epävarmimpia omista netinkäyt-
tötaidoistaan olivat neljäsluokkalaiset tytöt, joista 14 prosenttia oli eri mieltä 
väitteen kanssa.

Se, kuinka usein vastaaja käytti internetiä, oli ymmärrettävissä yhteydessä 
siihen, pitikö hän itseään taitavana internetin käyttäjänä. Sukupuolen yhteys 
tähän mielipiteeseen oli voimakkaampi kuin yhteys internetin käyttöuseuteen. 
Internetiä ainakin kerran päivässä käyttävistä tytöistä 45 prosenttia ja pojista 
69 prosenttia oli täysin samaa mieltä väitteen ”Olen taitava internetin käyttäjä” 
kanssa, ja melkein joka päivä internetiä käyttävistä väitteen kanssa oli täysin 
samaa mieltä 33 prosenttia tytöistä ja 59 prosenttia pojista.

Kaikista kyselyyn vastanneista varhaisnuorista 87 prosenttia oli täysin tai vä-
hän samaa mieltä siitä, että ”Vanhempani tietävät, mitä teen internetissä”. Täysin 
samaa mieltä tämän väittämän kanssa oli 71 prosenttia neljäsluokkalaisista (79 
prosenttia neljäsluokkalaisista tytöistä) ja 55 prosenttia kuudesluokkalaisista. Eri 
mieltä väittämän kanssa oli 11 prosenttia neljäsluokkalaisista ja 15 prosenttia 
kuudesluokkalaisista.

Tämän väitteen kanssa oli täysin samaa mieltä pienempi osuus internetiä 
ainakin kerran käyttävistä kuin internetiä harvemmin käyttävistä: täysin sa-
maa mieltä väitteen kanssa oli 52 prosenttia internetiä ainakin kerran päivässä 
käyttävistä, mutta 69 prosenttia internetiä melkein joka päivä käyttävistä ja 78 
prosenttia ainakin kerran viikossa käyttävistä. Yhteys oli samansuuntainen sekä 
neljäs- ja kuudesluokkaisilla että tytöillä ja pojilla.

Sen sijaan se, oliko vastaajalla mahdollisuus käyttää internetiä omassa huo-
neessaan, ei ollut yhteydessä siihen, kuinka hyvin vastaaja arveli vanhempiensa 
tietävän, mitä hän tekee internetissä. Ainoastaan kuudesluokkalaisilla pojilla 
internetin käyttömahdollisuus omassa huoneessa oli yhteydessä tähän kysy-
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mykseen annettuihin vastauksiin. Tämän väitteen kanssa täysin samaa mieltä 
oli 48 prosenttia niistä kuudesluokkalaisista pojista, jotka saattoivat käyttää 
internetiä omassa huoneessaan, mutta väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 
62 prosenttia niistä kuudesluokkalaisista pojista, jotka eivät voineet käyttää 
internetiä omassa huoneessaan.

Tämä kysymys oli mukana myös viidesluokkalaisten lomakkeessa vuoden 
2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa. Tutkimusten vastaukset ovat hyvin 
linjassa tämänvuotisen tutkimuksen tulosten kanssa, sillä viidesluokkalaisten 
käsitykset asettuvat tämän vuoden tutkimuksen neljäs- ja kuudesluokkalaisten 
vastausten väliin.

Kuvio 16. Varhaisnuorten käsitykset itsestään internetin käyttäjinä.
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72 prosenttia kaikista vastaajista oli joko täysin tai vähän samaa mieltä väittämän 
”Tiedän, mihin voin ilmoittaa asiattomasti käyttäytyvistä ihmisistä netissä” 
kanssa. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 43 prosenttia tytöistä ja 40 
prosenttia pojista. Eri mieltä tämän väittämän kanssa oli 29 prosenttia kaikista 
vastaajista, 26 prosenttia tytöistä ja 32 prosenttia pojista.

Reilu kolmannes vastaajista oli samaa mieltä ja 62 prosenttia vähintään vähän 
samaa mieltä siitä, että ”Sosiaalisen median käyttäminen on tärkeää, jos haluan 
pysyä perillä kaveriporukan asioista”. Täysin eri mieltä tämän väittämän kanssa 
oli 23 prosenttia vastaajista ja vähän tai täysin eri mieltä 38 prosenttia. Sosiaa-
lisen median käyttö oli selvästi tärkeämpää kuudes- kuin neljäsluokkalaisten 
kaverisuhteissa. Kuudesluokkalaisista tämän väittämän kanssa oli täysin samaa 
mieltä 44 prosenttia ja vähintään vähän samaa mieltä 77 prosenttia.

Tämä kysymys oli mukana myös viidesluokkalaisten lomakkeessa vuoden 
2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa. Sosiaalisen median merkitys var-
haisnuorten ystävyyssuhteissa on saattanut lisääntyä viimeisen puolen vuoden 
aikana, sillä viidesluokkalaisten syksyllä 2011 antamat vastaukset ovat melko 
lähellä neljäsluokkalaisten keväällä 2012 antamia vastauksia, kun kuudes-
luokkalaiset arvioivat sosiaalisella medialla olevan jo huomattavasti enemmän 
merkitystä.

Kaikista vastaajista neljännes oli täysin samaa mieltä ja kolmasosa vähintään 
vähän samaa mieltä siitä, että ”Olen saanut netin kautta uusia kavereita, joita 
olen tavannut myös kasvotusten”. Uusiin kavereihin tutustuminen netin kautta 
oli huomattavasti yleisempää kuudesluokkalaisten kuin neljäsluokkalaisten 
parissa: kuudesluokkalaisista täysin samaa mieltä tämän väittämän kanssa oli 
31 prosenttia ja vähintään vähän samaa mieltä 44 prosenttia, kun neljäsluok-
kalaisista vastaavat osuudet olivat 17 prosenttia ja 27 prosenttia. Täysin eri 
mieltä väittämän kanssa oli 63 prosenttia neljäsluokkalaisista ja 42 prosenttia 
kuudesluokkalaisista. Etenkin neljäsluokkalaisista pojat olivat hankkineet uusia 
kavereita netin välityksellä hieman tyttöjä useammin.

Internetin käyttö varhaisnuorten elämässä

Internetin käyttö oli erittäin tärkeää yhtä lukuun ottamatta kaikille haastatte-
luihin osallistuneille neljäs- ja kuudesluokkalaisille. Internetin käyttömäärät 
vaihtelivat kuitenkin erittäin paljon: osa neljäsluokkalaisista sai käyttää internetiä 
tunnin tai kaksi viikossa, kun monet kuudesluokkalaisista saattoivat viettää 
”nettielämää” suurimman osan valveillaoloajastaan.

Varhaisnuorten oli myös usein vaikea erottaa internetin käyttöä esimerkiksi 
muusta tietokoneen käytöstä, koska nämä kaksi liittyivät niin olennaisesti toi-
siinsa. Haastatteluissa kävikin ilmi, että varsinkin monien neljäsluokkalaisten oli 
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jopa vaikea hahmottaa esimerkiksi sitä, milloin jotain digitaalista peliä pelataan 
omalla koneella ja milloin internetissä.

Osittain internetin tärkeys ja suosio selittyy tietenkin myös sillä, että se voi 
enemmän tai vähemmän korvata kaikki muut mediat, koska käytännössä kaikki 
palvelut ja sisällöt ovat käytettävissä myös internetin välityksellä.

H: Mites te noin yleensä käytätte mediaa? Että mikä olis teille tärkein? Mitäs te 
käytätte eniten?
Netti. –
Tietokone. –
Netti. Ja telkkari. –
Mä käytän kyllä enemmän nettii. Sieltä voi kanssa kattoo ohjelmia, niinku  –
TV:stä. Et TV:stä kattoo jotkut Salkkarit… Mut nekin pystyy kattoo netistä. 
Et kyl mä enemmän nettii käytän.

H: Mikäs siellä netissä on? Katselette noita ohjelmiakin netissä...
Joo. –

H: … mut mitä muuta te teette netissä?
Ollaan  – Facebookissa.
Ja  – YouTubessa.
Jutellaan kavereiden kanssa. –
Tai lataan musaa. –
Kattoo jotkut sähköpostit. –

(H23. 6. luokan tytöt.)

Tietyt sivustot ja internetpalvelut olivat tärkeitä suurimmalle osalle haastat-
teluihin osallistuneista. Jotkut käytöt olivat taas erittäin selkeästi sukupuolen 
mukaan jakautuneita, ja niitä käyttivät pääasiassa vain tytöt tai pojat. Ja joitakin 
asioita käytti vain pienempi osa varhaisnuorista.

Yksi kaikille tärkeä internetpalvelu oli YouTube, jonka mainitsivat yhdeksi 
keskeiseksi käytöksi lähes kaikki haastatteluihin osallistuneet. YouTube oli var-
haisnuorille tärkeä erityisesti musiikin kuuntelupaikkana: tämän palvelun kautta 
on saavutettavissa käytännöllisesti katsoen rajaton levy- ja kappalevalikoima. 
Musiikkia tunnuttiinkin kuunneltavan YouTuben tai muiden palvelinten kautta 
sekä nettiradioista enemmän kuin omille laitteille tallennettuna.

H: Jollekin YouTube oli tärkein juttu [mediankäytössä]…
P: Joo.
H: Mitäs sä YouTubesta?
P: Kuuntelen musiikkia.
H: Onks sulla jotain tiettyjä… vai millä tavalla sä valikoit ne, joita sä YouTubesta 

kuuntelet?
P: Mä käyn aina radion sivuilla ja katon sieltä niitä biisejä…
H: Et sä käyt tarkistamassa radion soittolistat, ja käyt sitten niitä?
P: Niin.
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H: Oot sä kuullut sitten ne biisit… radiossa. Et tiedätsä etukäteen, mitä sä oot 
menossa kuuntelemaan?

P: Joo.
H: Minkä kanavan soittolistaa sä yleensä käytät?
P: NRJ:n

(H10. 4. luokan pojat.)

Myös erilaisten hakukoneiden ja etenkin Wikipedian käyttö tiedonhaussa oli 
yhteistä lähes kaikille haastatelluille. Varhaisnuoret eivät kuitenkaan ottaneet 
tämänkaltaista tiedonhakua spontaanisti esiin esimerkkinä itselleen tärkeistä 
internetkäytöistä, vaan asia tuli yleensä ilmi vasta, jos haastattelija kysyi erikseen 
asiaa esimerkiksi tiedustelemalla, mistä mediasta haastatellut etsivät tietoja koulu-
tehtäviä varten. Internetin hakupalvelut vaikuttivatkin olevan sellaisia palveluita, 
joita kyllä käytettiin, mutta joita ei mielletty itselle erityisen tärkeiksi.

Myös omaan elämään ja harrastuksiin liittyvä tiedotus tapahtui pitkälle in-
ternetin kautta. Koulutyöhön liittyviä tietoja käytiin tarkistamassa koulun tai 
luokan palvelimilta, internetsivuilta tai luokan yhteisestä blogista. Urheiluseuran 
tai muiden harrastusryhmien tiedotus tapahtui seuran sivujen, sähköpostin, 
Nimenhuudon ja seuran tai ryhmän Facebook-sivun kautta. Myös säätiedot, 
elokuvateattereiden ohjelmisto, joukkoliikenteen aikataulut ja muut käytännön 
elämään liittyvät aikataulut ja tiedot tarkistettiin nopeasti internetistä.

Myös huomattava osa varhaisnuorten digitaalisten pelien pelaamisesta ta-
pahtui internetissä tai sen välityksellä. Huomattava osa tytöistä pelasi lähinnä 
vain internetissä tarjolla olevia pelejä joko erilaisilla ilmaisilla pelisivustoilla 
tai internetin yhteisöpalveluissa. Pojatkin pelasivat samoja pelejä, mutta heille 
tärkeämpää oli yleensä urheilupelien tai taistelu- ja toimintapelien pelaaminen 
internetin välityksellä joko omien ystävien kanssa tai pelien palvelimilla joko 
vakiintuneiden pelikaverien tai satunnaisten muiden käyttäjien kanssa.

Osa varhaisnuorista katsoi paljon kuvaohjelmia YouTuben lisäksi televi-
siokanavien ilmaisten tilausohjelmapalvelujen (Yle Areena, MTV3:n Katsomo, 
Nelosen Ruutu.fi) kautta, mutta yksikään haastatelluista varhaisnuorista ei 
maininnut käyttävänsä internetin maksullisia tilausohjelmapalveluja. Uutisten 
ja urheilutulosten seuraaminen oli tärkeää osalle haastatelluista, samoin kuin 
esimerkiksi erilaisten tuotteiden – pääosin omiin harrastuksiin liittyvien eri-
koistuotteiden – etsiminen verkkokaupoista. Jotkut haastatellut kertoivat myös 
sellaisista itselleen tärkeistä internetsisällöistä, jotka olivat haastattelijalle melko 
tuntemattomia: itselleen tärkeän digitaalisen pelin pelaamista saatettiin opiskella 
katsomalla hyvien pelaajien tekemiä pelivideoita YouTubessa tai jonkin instru-
mentin soittamista harjoiteltiin internetistä löytyvien opetusohjelmien avulla. 
Tällaisiä internetin erikoistuneempia käyttötapoja oli vain osalla haastatelluista, 
mutta heille ne olivat erittäin tärkeitä.
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Osa varhaisnuorista käytti myös varsin paljon internetpuheluita – lähinnä 
Skypeä. Muutamat pojat saattoivat käyttää Skypeä internetissä pelattavien 
digitaalisten pelien rinnakkaisviestimenä, mutta pääasiassa Skypeä tunnuttiin 
käytettävän yhteydenpitoon toisilla paikkakunnilla tai jopa toisessa maassa 
asuvien sukulaisten kanssa. Useamman haastatellun isät asuivat joko pysyvästi 
tai väliaikaisesti työn takia toisilla paikkakunnilla, ja isän kanssa pidettiin 
säännöllistä yhteyttä Skypen kautta. Myös yhteydenpito ulkomailla asuviin 
vanhempiin sisaruksiin tai isovanhempiin tapahtui helpoimmin ja edullisimmin 
juuri Skypen avulla.

H: Sä sanoit, että sä skaippaat?
T2: Joo. Mummin, vaarin ja… serkkujen kanssa.
H: Venäjälläkö ne asuu?
T2: Joo.
H: Kuinkas usein sä skaippaat mummin kanssa?
T2: Yleensä se menee niin, että mummi soittaa, et tuu skaippiin. Sit mä vaan meen 

sinne. Et se on vaan niin, et mä oon nyt koneella, et sunkin pitää mennä. Var-
maan joku… kerran tai kaks kertaa kahden viikon aikana.

(H23. 6. luokan tytöt.)

Tyttöjen ja poikien suhde sosiaaliseen mediaan

Sosiaalinen media ja erityisesti yhteisöpalvelut olivat tärkeitä tai erittäin tärkeitä 
hyvin suurelle osalle haastatteluihin osallistuneista varhaisnuorista. Erityisen 
tärkeitä nämä olivat tytöille, ja lähes jokaisessa tyttöryhmän haastattelussa 
päädyttiinkin puhumaan internetin yhteisöpalveluista, olipa haastatteluryhmä 
kasattu millä perusteella tahansa. (Poikaryhmissä vastaava yleisesti tärkeäksi ja 
kiinnostavaksi asiaksi koettu mediasisältö olivat digitaaliset pelit).

Neljäsluokkalaisten poikien kanssa yhteisöpalvelut eivät nousseet haastat-
teluissa kovinkaan keskeiseen asemaan, joten ne eivät todennäköisesti olleet 
heille mitenkään erityisen tärkeitä. Kyselylomakkeessa kaksi kolmasosaa pojista 
kuitenkin ilmoitti, että heillä oli profiili jossain yhteisöpalvelussa. Yleisimmin 
profiileja oli Aapeli-pelisivustolla, joten profiilit oli luultavimmin perustettu 
pelaamista varten. Mistään varsinaisista ”yhteisöllisistä” käytöistä kuten keskus-
teluista tai kaveriverkostojen luomisesta pojat eivät haastatteluissa puhuneet. 
Jos tilastotutkimuksen tulokset olisivat olleet tiedossa, niin pojilta olisi voinut 
erikseen kysyä yhteisöpalvelujen käyttötavoista.

Neljäsluokkalaisista tytöistä suurella enemmistöllä oli profiili jossain yhteisö-
palvelussa (kyselyn mukaan 82 prosentilla). Suosituimmat yhteisöpalvelut olivat 
tytöille suunnattuja pelisivustoja, joihin liittyi myös yhteisöpalvelu. Selvästi 
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suosituin näistä sivustoista oli goSupermodel, mutta myös MovieStarPlanet, 
Howrse ja Stardoll tulivat mainituiksi monissa haastatteluista. Näillä sivustoilla 
neljäsluokkalaiset tytöt pelasivat melko paljon pelejä, mutta vähintään yhtä 
tärkeää heille olivat sivuston yhteisöpalvelutoiminnot kuten kaveriverkostojen 
luominen, keskustelut julkisilla foorumeilla ja ystävien kanssa keskustelu cha-
tissa tai yksityisviesteillä.

H: Mitäs te teette siellä goSussa?
T1: Jutellaan kavereitten kaa. Ja pelataan kaikkee. Ja katotaan toisten tekemiä foo-

rumeita.
H: Mikä on foorumi?
T1: No, se on sellainen, et jutellaan eri aiheista. Esim. niinku meikkaamisesta… 

et sit sitä klikkaa sitä otsikkoo ja sit sitä pääsee sinne ja sit sinne tulee muita 
mallei juttelee.

T2: Siel voi kanssa tehdä oman lehden ja sit saa ostaa toistenkin lehtiä. Sit siellä on 
sarjakuviikin.

(H6, 4. luokan tytöt.)

Tytöt kertoivat haastatteluissa hyvin innostuneesti goSupermodel-sivuston pe-
leistä ja toiminnoista ja siitä, mitä he itse sivuilla tekivät. Tällä sivulla jokaisella 
käyttäjällä oli oma avatar-hahmo, malli, jolle suunniteltiin ja ostettiin vaatteita, 
jolle tehtiin kampauksia ja jota meikattiin. Vaatteiden ja tarvikkeiden hank-
kimiseen tarvitaan ”rahaa”, jota sivuston sisällä hankittiin keräämällä pisteitä 
peleissä. Pelirahaa saattoi myös hankkia myymällä suunnittelemiaan vaatteita 
toisille malleille sivuston kaupoissa tai tekemällä ja myymällä omia lehtiä tai 
sarjakuvia.

H: Millaisiakas pelejä siellä goSussa on?
T1: Voi aloittaa muotikuvauksia. Et päättää jotkut muotivaatteet. Sit siinä tulee 

muotipisteet. Sit yrittää koko ajan saada muotipisteitä lisää.
T2: Tai sit on sellasii. Esimerks, sulla on malli. Sit klikkaat vaatteista. Et mitkä 

housut, paita, kengät sun pitää laittaa. Sit sun pitää laittaa hiukset. Siin tulee 
kaikkii sellasii kiharoita. Ne pitää suoristaa. Ja sit laittaa meikit.

T3: Sit ku se on valmis…
H: Lasketaanko siinä aikaa vai…
Tytöt: Joo, aikaa
T3: Sitten siellä on sellainen vaatehuonehaaste. Siin on sellasii vaatteen kuvia: paita, 

laukku, kengät, housut…
T2: Sellasii palloja.
T3: Sit niistä pitää painaa, vierekkäin.
T4: Mahdollisimman paljon.
T3: Mahdollisimman paljon. Sit niistä saa…
T4: Pisteitä. Sit siitä saa rahaa
H: Onkos niissä goSun peleissä kivempaa se itse pelaaminen vai se… onks se tär-

keempää et sitä kautta saa sitä rahaa, jota voi käyttää…
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T3: Mun mielestä on tärkeetä, et mä saan rahaa et mä voin… ostaa vaatteita. Mut 
sitten se on ärsyttävää, kun mä en oo VP, niin mä en voi… ne mun vaatteet 
kuluu.

(H6, 4. luokan tytöt.)

Useammassa tyttöjen haastattelussa kävi ilmi, että sivusto oli juuri muuttunut 
sellaiseksi, että monet aiemmin ilmaisista toiminnoista olivat muuttuneet 
maksullisiksi eli niiden käyttö edellytti VIP-jäsenyyttä, jonka saattoi ostaa vain 
oikealla rahalla. Maksulliset palvelut liittyivät kuitenkin lähinnä oman avattaren 
eli oman mallin rakentamiseen kuten vaatteiden ostoon ja myymiseen, mutta 
pelit ja keskustelut olivat edelleen ilmaisia. Koska maksuttomat toiminnot olivat 
kaventuneet, eikä pelaamalla kerätyillä pisteillä ollut enää samaa vaihtoarvoa 
kuin aikaisemmin, oli sivuston käyttö keskittynyt monilla vielä aikaisempaa 
enemmän juuri keskusteluun.

Myös monilla kuudesluokkalaisilla tytöillä oli profiileja näissä erityisesti 
neljäsluokkalaisten tyttöjen suosimissa palveluissa (lähinnä goSupermodelissa ja 
Howrsessa). Kuudesluokkalaiset tytöt eivät enää olleet erityisen kiinnostuneita 
näiden yhteisöpalveluiden peleistä tai muista toiminnoista, mutta yhteisöpalve-
luissa vuosien varrella syntyneet kaveriyhteisöt saattoivat olla niin tärkeitä, että 
sivustoa käytettiin keskustelemiseen palvelun kautta syntyneen kaveriverkoston 
kautta, vaikka muita toimintoja ei olisi enää käytettykään.

H: Teilläkö on sitten profiilit myös goSussa [Facebookin lisäksi]
T1: Mulla on, mut mä käyn siellä tosi harvoin.
T2: On mullakin, mut en mä sitä enää oikein käytä.
T3: Mä käyn joka päivä. Mut mä siellä suurimmaksi osaks… roolipelaan yhtä 

peliä.
H: Että goSuko oli teille sitten aiemmin tärkeämpi?
T1: Joo… ei enää.
T3: Paitsi, että mä olen nyt löytänyt siellä paljon hyviä tyyppejä. Ei mulla nuorem-

pana ollut oikein ketään goSu-kavereita.
T4: Paitsi kyllä mä käyn goSussa melkein kerran päivässä. Kun kaikki meidän luok-

kalaiset ei ole vielä Facebookissa, niin sit voi käydä siellä juttelemassa niille.
H: Eli ne, jotka ei oo Facebookissa, on kuitenkin goSussa?
Tytöt: Niin.
H: Pojatkin?
Tytöt: E-ei. (naurua)
T4: Ei enää.
T2: Meillä oli ryntäys sinne. Ne kävi valloittamassa.
H: Eli pojatkin kiinnostu, että mikä tää on tää tyttöjen juttu?
T3: Me puhuttiin siitä niin paljon joskus yhdeksänvuotiaina, että nekin kiinnos-

tu.
H: Sä sanoit, että sä olet tutustunut siellä goSussa uusiin ihmisiin. Niin millaisiin 

ihmisiin te ootte siellä tutustunut? Näihin jota te ette tunne muualta.
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T3: Hetalisteihin [Axis Powers Hetalia -mangan faneihin]

(H11. 6. luokan tytöt.)

Kuudesluokkalaisten keskuudessa selvästi yleisimmin käytetty yhteisöpalvelu 
oli Facebook, jota käyttivät sekä tytöt että pojat. Tyttöjen ja poikien käyttö 
tuntui kuitenkin olevan varsin erilaista. Tytöt käyttivät Facebookia enemmän 
kuin pojat, heidän käyttönsä keskittyi enemmän henkilökohtaiseen viestintään 
kavereiden kanssa, heidän profiilinsa olivat pääasiassa yksityisiä, ja he olivat 
varsin tarkkoja siitä, keitä hyväksyivät kavereikseen Facebookissa. Pojat käyttivät 
Facebookia epäsäännöllisemmin, heidän profiilinsa olivat useimmiten julkisia, ja 
he hyväksyivät Facebook-kavereikseen herkemmin myös tuntemattomia ihmisiä. 
Poikien näennäisesti hyvin huoleton käyttäytyminen on sikäli täysin loogista, 
että monille heistä Facebook toimi esimerkiksi internetissä tapahtuvan konsolipe-
laamisen rinnakkaisena keskustelukanavana, jolloin keskusteluun oli päästettävä 
mukaan myös muuten tuntemattomat pelikaverit. Facebookin käyttö tulikin 
poikien haastatteluissa esiin usein digitaalisen pelaamisen sivujuonteena.

Tyttöjenkin kohdalla ystävien kanssa viestittely tai chattaaminen oli useim-
mille Facebookin ehdottomasti tärkein käyttötarkoitus. Lisäksi Facebookiin 
saatettiin linkittää esimerkiksi musiikkivideoita YouTubesta tai pelata Facebookin 
pelejä, mutta omia henkilökohtaisia tilapäivityksiä tytöt tekivät varsin vähän. 
Haastatteluihin ei myöskään osunut yhtään tyttöä, jolle omien valokuvien 
lisääminen sivustolle olisi ollut erityisen tärkeää, vaikka kaikki kuvia jonkin 
verran laittoivatkin.

H: Mitäs te sitten käytätte siellä Facebookissa? Onko se se chatti vai…
T1: Mä juttelen aina kavereitten kaa. Katon horoskoopit. Päivän aforismi. Ja sitten 

niitä pelejä.
H: Mitäs pelejä?
T1: Siellä on yks sellainen… fantasia sellainen… virtuaalipaikka. Mutta mä en 

oikein osaa käyttää sitä vielä.
H: Entäs sinä?
T2: Mä yleensä katon muiden päivityksiä ja kommentoin sinne. Ja kyllä mä joskus 

juttelen chatissäkin.
T1: Ja sit mä selailen tosi paljon muitten kuviakin siellä.
T2: Niin mäkin selaan
H: Kuinkas usein te kirjoitatte itte omia tilapäivityksiä?
T2: Aika harvoin. Jos on jotain tärkeetä.
T1: Mä yleensä aina julkaisen jotain YouTuben videoita siellä.
H: Jos te kattelette toisten valokuvia, niin laitatteko te itse paljon omia kuvia?
T1: No, mulla on muutamia profiilikuvia.
T2: Mä en itse lisää, mutta musta on lisätty sinne kuvia.

(H19. 6. luokan tytöt.)
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Facebookin ”ylivalta” näkyi myös siinä, että se oli syrjäyttänyt esimerkiksi IRC-
gallerian ja Messengerin. Aiemmin erittäin suositun IRC-gallerian mainitsi haas-
tatteluissa vain kaksi kuudesluokkalaista tyttöä, jotka hekin sanoivat aikovansa 
poistaa profiilit, koska eivät enää käytä niitä. Myös ystäväpiirin keskinäinen 
viestintä tapahtui pääosin Facebookin välityksellä, jolloin aiemmin suosittu 
Messenger ei ollut enää käytössä. Meseä käyttikin lähinnä vain osa pojista digi-
taalisten pelien oheisviestintäkanavana.

P1: Sen takia mä en oo enää käyttänyt [mesee], kun kaikki on mennyt Facebookkiin. 
Ja mä saan vasta kesällä tehdä sen. Niin sen takia mä en oo jaksanut edes mennä 
sinne… Mut sit mulle on sanonnut, ett miks mä en oo koskaan siellä… mä 
vaan kuvittelen, et kukaan ei oo siellä.

(H9. 4. luokan pojat.)

Se [ – Facebook] on ainoo paikka missä voi jutella… tai nyt ainoo paikka, mut-
ta…
… se missä kaikki on –
Joskus viis vuotta sitten oltiin  – Mesessä… mut siellä ei enää kukaan käy, et se 
on vähän turha

(H23. 6. luokan tytöt.)

Twitterin käyttö nousi esille vain yhdessä kuudesluokkalaisten tyttöjen haastat-
telussa. Nämä tytöt eivät kuitenkaan paljoakaan twiitanneet itse, vaan lähinnä 
seurasivat kiinnostavien julkkisten twiittejä.

H: Mikäs Twitterissä on hyvä asia? Miksi te menitte sinne?
T1: Se on vähän erilainen paikka kuin Facebook, että siellä voi seurata omia idoleita 

ja tälleen… että mitä ne kirjoittaa sinne.
T2: Itsekin oon siellä sen takia, pystyy kaikkia julkkiksia enemmän seurata kuin 

Facebookissa.
H: Kenen julkkiksen twiitit teillä on sitten tilattuna, että ketä te seuraatte?
T1: Ainakin One Direction… ja sit Justin Bieber.
H: Entäs sulla?
T2: Aika samat.

(H11. 6. luokan tytöt.)

Kyselyn mukaan yli viidesosa kuudesluokkalaisia tytöistä piti omaa blogia, 
mutta haastatteluissa blogit nousivat keskusteluun vain yhdessä kuudesluok-
kalaisten tyttöjen ryhmässä. Tässä luokassa luokan opettaja piti luokan blogia, 
jota käytti lähinnä tiedotuskanavana, joten kaikkien oppilaiden piti seurata sitä 
varsin säännöllisesti – ehkäpä tyttöjen innostus omiin blogeihin oli syntynyt 
tätä kautta.
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H: Netissä oli tärkeetä Facebook ja Spotify ja…
T1: Blogit.
H: Onks teillä omia blogeja?
T1: On.
T2: Mä oon just tekemässä.
T3: Mullakin on oma.
H: Minkä aiheiset blogit? Onks teillä joku tietty aihepiiri…
T1: Mä kirjoitan sinne vähän kaikkee. Mitä on tehty ja…
T3: Sama mullakin.
H: Te ette oo mitään muotibologgaajia tai leivontabloggaajia tai…
T1: Ei.
H: … vaa sellasia yleisbloggaajia. Onks teidän blogeilla paljon lukijoita?
T2: Mun blogia lukee lähinnä mun kaverit. Niitä on 37.
T1: Mulla on 29 lukijaa. Ne on aika paljon tuntemattomia, kun mä oon mainostanut 

sitä aika paljon siellä goSupermodelissa.
H: Mä kun vilkaisin noita lomakkeita, niin mä huomasin, että teillä on luokalla 

blogi…
T1: Joo, ope pitää sitä.
T2: Ope kirjoittaa sinne kokeet ja… kaikki tärkeimmät, minne mennään…
H: Eli se ei oo semmoinen, minne kirjoitettais niinkään… vaan se on sellainen 

tiedotuskanava.
T2: Niin.
H: Kuinka pitkään te olette pitäneet omaa blogia?
T1: Varmaan jotain… kun mulla on ollut aika monta blogia. Mutta mä aloitin 

uuden joskus tammikuussa.
T3: Mulla oli varmaan joskus viime kesänä ensimmäinen. Sitten mulla oli yhden 

kaverin kaa. Ja site mä lopetin sen ja aloitin taas uuden.
H: Kuinka usein te kirjoitatte sinne?
T1: Varmaan joka viikko, niinku pari kertaa viikossa.
T3: Mä yritän kirjoittaa ainakin kerran viikossa, mutta joskus…
T1: … aina ei jaksa.
T3: Niin. Tai ei oo mitään kirjoitettavaa.
H: Entäs sä, kun sä olit ajatellut, että sä aloitat blogin, niin ootko sä miettinyt 

jonkun aihepiirin vai kirjoitatko ihan yleistä?
T2: Sellasta yleistä. Varmaan, mitä oo tehnyt…
H: Eli se on ihan oikeesti niinku nettipäiväkirja. Luettekos te sitten muiden blo-

geja?
T2: Joo. Usein.
T1: Kyllä mä varmaan joka päivä luen, kun mä olen aika monen blogin lukija.
H: Minkäs tyyppisiä blogeja te luette?
T1: Mä luen kaikkee kavereitten blogeja. Ja sit mä luen muotiblogeja.
T2: Mä luen muotiblogeja.

(H12. 6. luokan tytöt.)
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Tyttöjen ja poikien nettiturvallisuustaidot

Haastatteluissa tuli selvästi ilmi, että tytöillä ja pojilla oli varsin erilainen suhde 
internetin turvallisuuskysymyksiin. Varsin yleinen uskomus on, että pojat ovat 
tyttöjä taitavampia tietotekniikan – ja siten myös internetin – käyttäjiä, mutta 
tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyt haastattelut eivät tukeneet tällaista käsi-
tystä ainakaan internetin tietoturvallisuuden osalta. Haastatteluihin osallistuneet 
tytöt ja pojat tuntuivat suhtautuvan hyvin eri tavalla esimerkiksi tuntemattomiin 
ihmisiin ja omien tietojensa luovuttamiseen internetissä. Valtaosa tytöistä oli 
erittäin tarkkoja siitä, keitä he hyväksyivät kavereikseen yhteisöpalveluissa tai 
mitä asioita he ylipäätään kirjoittivat internetissä, kun suurin osa pojista suh-
tautui näihin asioihin paljon huolettomammin.

H: Luuletteko te, että… onks tytöillä ja pojilla eroja? Et onks pojat huolettomampia 
niiden profiilien…

Kaikki: On.
T4: Pojat on…
T2: Pojat on huolettomia…
T4: Ne ei tiedä mistään mitään.
H: Että pojat on niinku tyhmempiä.
Kaikki: On.
T4: Kyllä. Ehdottomasti.
T2: Jäljessä.
T4: Ne on tyttöjä jäljessä.
H: Kun yleensä on sellainen oletus, että pojat on tyttöjä taitavampi tietokoneen 

käyttäjiä…
Kaikki: Ei todellakaan!
T2: Ei!
T4: Niinhän ne väittää, mutta…
T1: Ne ei oo varovaisia.
H: Että ne ei ymmärrä sit nettiturvallisuudesta mitään?
T1: Siis ainakaan… no, en mä kaikista tiedä, mutta ainakin jotkut.
H: No, minkä takia pojat sit kuvittelee olevansa taitavampia?
T4: No, jotenkin kun ne haluaa vaan esittää!
T2: Ei ne vaan kehtaa myöntää..
T3: Ei ne voi myöntää sitä, jos tytöt on parempia.
T4: Koska niiden täytyy aina olla parhaita. Ja kokemusta on. (naurua)
T1: Ei ne ajattele, mitä ne tekee, tai puhuu tai sanoo…
Kaikki: Niinpä!

(H7. 6. luokan tytöt.)

Tyttöjen ja poikien erilaisen suhtautumisen taustalla tuntui olevan myös hei-
dän vanhempiensa erilainen suhtautuminen esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. 
Useimpia tyttöjä oli niin kotona kuin koulussakin varoiteltu olemasta teke-
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misissä tuntemattomien ihmisten kanssa netissä, mutta pojat eivät ainakaan 
haastatteluissa tuoneet esille tällaisia varoituksia.

T1: Mä oon kans sellaisessa goSupermodelissa, niin siellä on paljon noita mun ka-
vereita. Niin mä en oo ku niitten mun tuttavien kaveri. Et mä en kutsu ketään 
ulkopuolista mun kaveriksi.

H: Onks sulle tullut itsellesi sellaisia…
T1: Pyyntöjä?
H: Niin kaveripyyntöjä sellaisilta, joita sä et tunne?
T1: On. Mutta mä en hyväksy niitä. Koska isi on sanonut, et siellä voi olla tom-

mosiii… jotain aikuisii. Ja sit ne voi haluta vaikka tavata. Sen takia mä en saa 
olla niitten kaveri.

T2: Siks mäkään en saa tehdä mitään tyyppei [profiileja] mihinkään [yhteisöpalve-
luihin tai pelisivuille], koska äiti pelkää, että siellä on jotain tyyppei. Äiti sanoo, 
että netti on niin hirveen vaarallinen paikka.

H: Onks sulla tollasia rajoituksia?
T3: On, ne on sovittu, et kaikki kaverit… jos joku kysyy, missä asut, niin mä en 

saa sanoo kuin ”Suomessa” tai jotain.
H: Onkos sulla sitten sellaisia kavereita, joita sä et tunne?
T3: On. Mut sit jos joku kysyy esim. mikä on sun puhelinnumero, niin sit mä 

poistan sen. En vastaa.
H: Et se on kotona kielletty?
T1: Mulla on Olokossa sellaisia kavereita, joita mä en tunne. Niitten kans mä saan 

vain pelata. Ja jos ne on alkanut multa kyselee noita yhteystietoja ja muita… 
niin sitten mä en enää aio olla niitten kaveri.

H: Oot sä poistanut ne sitten?
T1: Olen.

(H8. 4. luokan tytöt.)

Haastateltujen neljäs- ja kuudesluokkalaisten mukaan vanhemmat olivat kyllä 
varsin hyvin perillä siitä, missä palveluissa heidän lapsillaan oli profiileja. Haas-
tateltujen Facebook-profiilit oli yleensä luotu huomattavasti ennen virallista 13 
vuoden ikää, mutta vanhemmat tiesivät lastensa profiileista. Usein profiilit oli 
luotu myös yhdessä vanhempien kanssa – joissain tapauksissa jopa vanhemman 
ehdotuksesta. Muutama kuudesluokkalainen oli tehnyt aikoinaan profiilin salaa 
vanhemmiltaan, mutta sen olemassaolo oli kyllä varsin nopeasti tullut myös 
vanhempien tietoon. Useimmilla haastatelluilla oli myös Facebookissa kavereinaan 
omaan lähipiiriinsä kuuluvia aikuisia, joko molemmat tai toinen vanhemmista, 
joku sukulainen, kummi tai esimerkiksi aikuisikäinen sisarus.

Tytöt kertoivat kuitenkin selvästi poikia useammin, että vanhemmat olivat 
asettaneet kaveruuden profiilinluomisen ehdoksi, ja nämä myös tarkistivat 
heidän profiilejaan. Kaveruus oli vanhemmille keino päästä lukemaan tyttären 
päivityksiä, tarkistamaan tämän kaverilistaa ja katsomaan hänen lisäämiään 
valokuvia. Jotkut tytöt eivät kuitenkaan olleet huolineet vanhempiaan kavereik-
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seen, olivat poistaneet nämä myöhemmin kaverilistaltaan tai olivat piilottaneet 
osan päivityksistään näiltä.

H: Oletteko te pitkään olleet Facebookissa?
T1: Mä oon ollut vuodesta 2008. [eli neljä vuotta]
T2: Mä oon ollu vasta tän vuoden alusta.
H: Jos sä olet ollut vuodesta 2008, niin sä olet ollut reilusti alle 13. Niin tietääkö 

sun vanhemmat, että sulla on profiili?
T1: Joo, tietää. Kun mun äidillä oli, se oli just tehnyt Faceen käyttäjätunnuksen. 

Niin sit mä olin siinä vieressä tekemässä läksyjä, niin sit se kysy, et tiedätsä tän 
Facebookin, että… kun…

H: Että se suositteli sitä sulle?
T1: Niin vaikka se kai oliskin jotain K13…
H: Niin se on K13
T1: Niin se anto ihan luvan. Mutta mun äiti on kuitenkin aina silleen, että muista 

sitten sanoo, jos joku… jotenkin niinku sua ahdistellaan. Että poista sit kave-
reista ja jotain.

H: Onkos teillä sitten omia vanhempia Facebook-kavereina?
T2: Mulla on mun isä kaverina. Äidillä ei ees oo Facebook-profiilia, kun se ei tykkää 

koko paikasta. Ja se aina haluaa kattoo mun sivut, kun mä olen siellä Facessa.
H: Kun monilla se on niin… että kun vanhemmat on sun kavereina, niin sillonhan 

niillä on pääsy sun sivuille… niin tiedän, että monet vanhemmat edellyttääkin, 
että lapsen on pakko hyväksyä ne kavereiksi. Onks sulla?

T1: Aluks se [äiti] oli, mutta sitten mä poistin sen. Mä aina juttelen siellä kavereitten 
kaa kaikkea yksityistä, niin… jos esim. keskustellaan jostain sellaisesta, mitä 
mä en halua että noi yhet [vanhemmat] tietää, niin…

H: Mutta kun sä sanoit, että sulla on kavereina vanhempien kavereita, niin eikös 
se [tieto] sitä kautta kulje?

T1: No, mä olen poistanut sen [äidin] kavereitakin. Paitsi, että mun kummitäti on 
mun kaverina. Joka on sen [äidin] paras kaveri.

T2: Munkin kummitäti on mun kaverina ja se on äidin paras kaveri.

(H19. 6. luokan tytöt.)

Tytöt olivat myös pääsääntöisesti paljon poikia tarkempia siitä, keitä he hy-
väksyivät kavereikseen sosiaalisessa mediassa. Tyttöjen kaverit koostuivatkin 
pääsääntöisesti vain ihmisistä, joihin heillä oli jokin henkilökohtainen yhteys ja 
joiden kanssa he olivat jollain tavalla tekemisissä myös internetin ulkopuolella. 
Yhteys saattoi tosin olla varsin ohut: kavereiksi hyväksyttiin esimerkiksi kaikki 
oman koulun oppilaat tai henkilöt, jotka olivat olleet vaikkapa pelaamassa sa-
massa jalkapalloturnauksessa. Tytöt kuitenkin pääsääntöisesti tiesivät, KEITÄ 
heidän kaverinsa olivat.

H: Paljonko teillä on sitten Facebookissa kavereita?
T1: Kaikki, ketkä mä tunnen… Ja ne tuntee mut.
T2. Ja jos joku lähettää mulle kaveripyynnön, jota mä en tunne, niin en mä hyväksy 

sitä ollenkaan.
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T3: Mulla on kans yleensä niin, et mä tunnen ne. Mut nyt siellä on kyllä pari sellasta, 
jota mä en niin hyvin tunne… Siis kyl mä tiedän, kuka se on… mut en mä oo 
niitä nähnyt tyyliin koskaan. Silleen livenä. Paitsi, että kuvista oon nähnyt.

H: Millä perusteella sä sitten hyväksyit niitten kaveripyynnöt?
T3: No, yhen mä oon nähnyt pari kertaa, kun me oltiin pieniä. Tunnettiin niiku 

jostain hiekkalaatikolta. Mut kun mun vanhemmat tuntee, niin silleen mä 
hyväksyin sen. Ja sit yks on mun kaverin kaveri. Että silleen mä tunnen, kun 
mun kaveri on kertonut siitä. Mä en oo nähnyt sitä, mut mä kyl tiedän, kuka 
se on. Ja jotkut on mun siskon ystäviä.

H: Kuinka paljon sitä jengiä sitten on yhteensä?
T3: Aika paljon. En mä oo laskenut.
T2: Jotain yli sata… alle kaksi sataa.
T1: Mulla on vähän päälle 200.
 […]
H: Miten te muuten suhtaudutte, jos teille tulee kaveripyyntö joltain sellaiselta 

ihmiseltä, jota te ette tunne?
Kaikki: (yhteen ääneen) Hylätään.
T1: Mä yleensä katon sen kuvii, et tunnistanko mä sen vai en.
T3: Sit mä katon, et onks yhteisiä kavereita.
T4: Mä saatan tehdä niin, että… mä katon sen profiilin ja tälleen… ja sit mä hy-

väksyn ja kysyn, et kuka se on. Sit se kertoo, niin mä tunnistan sen…
H: Sit sä tiedät…
T4: Mut jos se sanoo, et se on joku sellainen, mitä mä en tunne, niin sit mä poistan 

sen.

(H23. 6. luokan tytöt.)

Monet pojat taas hyväksyivät kavereikseen kaikki kaveripyynnön esittäneet 
riippumatta siitä, tunsivatko he tämän vai eivät. Useimmat tuntemattomat ka-
veripyynnön lähettäjät olivat – ainakin poikien oman arvion mukaan – jostakin 
internetpelistä, jota he itsekin pelasivat, ja tuntemattomien henkilöiden hyväk-
syminen kavereiksi oli tämän vuoksi poikien kannalta tarkoituksenmukaista. 
Pojilla olikin yleensä paljon enemmän Facebook-kavereita kuin tytöillä.

H: Paljonkos teillä on sitten kavereita Facebookissa?
P1: Vähän yli neljäsataa.
P2: Joku viitsensataa.
P3: 495 vissiin. Toisella profiililla yli 800.
H: Sulla on kaks Facebook-profiilia, niinkö?
P3: Joo.
H: Mistä sä olet ne kaverit sinne kerännyt, kun sä et varmaan kaikkia edes tun-

ne?
P3: Toisessa Facebookissa mulla on kaikki ne, ketä mä tunnen. Sen takia mä just 

tein uuden, kun sillä toisella on liikaa niitä tuntemattomia.
H: Mites sä pidät eroa niiden profiilien välillä, että kuka kuuluu kumpaankin?
P3: En mä jaksa enää käydä siellä toisessa profiilissa. Siellä missä on tuntematto-

mia.
P2: Mitä väliä sillä on, jos siellä on tuntemattomia? Ei niille tartte puhua.
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H: Onkos sillä sitten väliä sen kannalta, mitä te sinne kirjoitatte, että ketä teillä on 
kavereina?

P2: Ei oo…
H: Onkos teidän Facebook-profiilit sitten julkisia vai yksityisiä?
Pojat: Julkisia. (useampi ääni)

(H4. 6. luokan pojat.)

Osa pojista oli kuitenkin vähintään yhtä tarkkoja kuin tytöt sen suhteen, keitä 
he hyväksyivät kavereikseen. Kaksi haastatteluihin osallistunutta poikaa oli rat-
kaissut tuntemattomien pelikavereiden ”ongelman” ylläpitämällä kahta erillistä 
Facebook-profiilia, joista toinen oli perustettu peleissä käytetyllä nimimerkillä 
eli nicillä.

Neljäsluokkalaiset tytöt kertoivat muita useammin, miten vanhemmat olivat 
opastaneet ja neuvoneet heitä yhteisöpalvelujen käytössä. Yleensä vanhemmat 
olivat erityisesti korostaneet, etteivät tytöt saaneet antaa omia henkilö- tai yh-
teystietojaan kenellekään, joka niitä kysyi.

Kuudesluokkalaiset haastatellut – sen paremmin tytöt kuin pojatkaan – eivät 
kuitenkaan kertoneet tämän sisältöisistä varoituksista. On vaikea tietää, eivätkö 
vanhemmat pidä tällaisia rajoituksia tarpeellisina vai olettivatko he lastensa osaa-
van varoa vieraiden ihmisten lähestymisyrityksiä ilman neuvontaakin. Yleisin 
kuudesluokkalaisten poikien saama neuvo oli, ettei kommenteissa ja päivityksissä 
saa kiroilla. Tyttöjä oli tämän lisäksi usein varoiteltu valokuvien lisäämisestä ja 
yleisemminkin loukkaavista kirjoituksista sekä siitä, että internetiin laitetut kuvat 
ja kirjoitukset voivat levitä myös alkuperäisen asiayhteyden ulkopuolelle.

H: Mistä te muuten juttelette siellä Facebookissa kavereiden kanssa?
T1: Koulusta ja…
T2: Kaikesta mahdollisesta.
T3: Kaikesta mahdollisesta. Riippuu vähän.
T4: Koulusta… ja mikä nyt vaikka harmittaa tai…
T3: Mitä sä oot tehnyt tai…
T1: Mutta en mä siellä yleensä viiti mitään kauheen salaista kertoo edes keskuste-

lupalstalla, koska tuo netti… et ainakin ne voi periaatteessa levitä sit sieltä.
T3: Voi mennä vaikka kenenkä seinälle tai…
T2: Kaikki näkee sen.
T1: Niin ei kauheesti viitti puhua mitään salaisuuksia siellä. Tai haukkua ketään 

nimeltä tai… ei koskaan saa sanoa nimee. Yleensä hoitaa sit puhelimella sellaiset 
jutut.

H: Oottekste muut sitten tarkkoja?
Kaikki: Joo.
H: Oletteko te mistä sitten oppineet tuollaisen tarkkuuden? onks teitä joku opet-

tanut vai onko teillä huonoja kokemuksia?
T4: Facebook on vähän outo siinä, että… siellä on kauheesti niitä asetuksia ja va-

roituksiakin siitä, että voi levitä yksityisetkin asiat…
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T1: Yhdessä vaiheessa oli kauheesti juttuakin siitä, että se saattaa seurata sinä… että 
vaikka meet pelaamaan jotain peliä, niin se saattaa seurata sua…

T4: Voi seurata niinku ihan oikeessa elämässäkin.
T2: Ja jos kännykälläkin menee Facebookkiin niin…
H: Onko teitä koulussa tai teidän vanhemmat neuvonut, että miten…
T2: On…
T3: Koulussa…
T1: Ja vanhemmat…
T4: Mä katoin joskus sellaisen ohjelman, jossa kerrottiin, et se alun perin tehtiinkin 

niin, ne Facebookin perustajat, sitä varten, että ihmisistä saisi kerättyy tietoja. 
Mutta sitten se ei toiminutkaan ihan niin.

(H7. 6. luokan tytöt.)

Haastatteluissa sekä tytöt että pojat kertoivat törmänneensä yhteisöpalveluissa 
tekaistuilla nimillä tehtyihin ”feikkiprofiileihin”, jotka olivat lähettäneet heille 
kaveripyyntöjä. Varsinkaan kuudesluokkalaiset eivät kuitenkaan kokeneet näitä 
ongelmiksi, jos he muutenkin torjuivat kaikki tuntemattomilta tulevat kave-
ripyynnöt. Jos tällainen henkilö oli tullut hyväksytyksi kaveriksi, niin heidät 
poistettiin kaverilistalla heti sen jälkeen, jos he tekivät jotain häiritsevää, kuten 
lähettivät asiattomaksi koetun viestin tai kommentin. Isoksi ongelmaksi kuu-
desluokkalaiset eivät näitä feikkiprofiileja kuitenkaan kokeneet. Samalla tavalla 
kuudesluokkalaiset tytöt suhtautuivat ”vanhoilta kääkiltä”, eli kolmikymppisiltä 
tai vanhemmilta, tulleisiin satunnaisiin kaveripyyntöihin.

Yhdessä neljäsluokkalaisten tyttöjen ryhmässä syntyi enemmän keskustelua 
tyttöjen kokemuksista goSupermodel-sivustolla olleista valheellisista profiileista, 
joissa aikuiset miehet olivat esiintyneet nuorina tyttöinä. Tällaiset kokemukset 
eivät kuitenkaan tuntuneet pahemmin järkyttäneen tyttöjä, jotka edelleen 
käyttivät tätä sivustoa innokkaasti, sillä he katsoivat kykenevänsä hallitsemaan 
tilanteet.

T1: Mä oon joutunut aika monta poistaa [kaverilistalta goSupermodelissa], kun se 
aina sanoo – niinku suomennettuna – että ”Moi Hottis”. Sit mä en vastaa siihen 
mitään, vaan vain poistan sen.

H: Ai, sulle on tullut sellaisia vastaan
T1: Monta kertaa.
H: Luuletko sä, että ne on ollut sun ikäisiä tyttöjä?
T1: Ei. Ne on ollut jotain aikuisia. Miehiä.
H: Mut onks se sillon, kun sä olet pyytänyt niitä kaveriks…
T1: Ei ku ne on pyytänyt mua. Mä oon hyväksynyt kun mä luullut et ne on jotain 

suomalaisii juttelukavereita. Mut ne olikin jotain sellaisii.
H: Mut sillon kun sä hyväksyit ne, niin luulit sä, että ne on jotain sun ikäisiä tyttöjä 

tai…
T1: Joo.
 […]
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T2: Mulla on siellä yks kaveri… sen nimi on niinku Esmeralda. Se on joku espanja-
lainen. Niin mä aina joskus puhun sen kanssa englantii, kun se on ihan sikahyvä 
englannissa. Mut mä sain yks päivä tietää, et se ei oo… et se on mies.

H: Et se ei oo ollenkaan se Esmeralda…
T4: Miten sä sait tietää?
T2: No, kun mä sille silleen, et mikä sun oikee ikä on, et älä viiti ruveta valehtele-

maan. Et mä en viiti, et mulle valehdellaan… Sit se oli niinku silleen. Mä oon 
63-vuotias mies.

H: Et sä olit aikaisemmin jutellut sen kanssa paljonkin…
T2: Niin.
H: No, millasistas asioista te olitte jutelleet sit aiemmin?
T2: No… kun mä luulin, et se on tyttö, niin mä kyselin, et onks sillä poikaystävää. 

(naurua) Kaikkee tollasta.
H: Mitäs sitten kun tapahtuu tollasta, että te ootte kuvitellut… et se on ihan 

toisenlainen ihminen, niin… Oot sä vielä sen Esmeraldan kaveri?
T2: Ei. Mä kerroin äidille, niin äiti teki siitä ilmoituksen.
H: Teitkös sää näistä, jotka sulle lähetti niitä hottis-viestejä, niin teitkö sä niistä 

ilmoituksen?
T1: Ei. Mä vaan poistin ne.
T2: Yleensä niinku… tytöt sanoo pojille niinku, että moi hottis, tälleen… mä en 

ois uskonut et tyttö sanois tytölle.
H: Häirikseeks se teitä sitten. Uskallattekos te mennä sinne vielä juttelemaan, jos 

on joku tuollainen tullut vastaan?
T2: No, ei oikeestaan… mut toisten kanssa. Niinku munkin vanhemmat sanoo, et 

mielummin niiden kanssa, jotka mä ihan varmasti tunnen. Et mä tiedän, et se 
on esimerkiks Anna se… siellä ruudun toisella puolella. Et sille mä voin sanoo 
moi. Mut et jos se on … niinku joku ukko siellä, joka kirjoittaa vaan jotain 
feikkiä… niin kandee miettii kenen kanssa…

 […]
H: Tunnetteko te ketään, joka olis mennyt tapaamaan jotain nettituttua ja siellä 

olis ollutkin vastassa joku ihan muunlainen ihminen?
Tytöt: Ei.
T2: Koska kuiteskin. Vaikka kaikki luulee, et lapset on niinku et ne ei yhtään osaa 

varoo, niin kyl ne on niinku… kyl me kuiteskin ymmärretään millaiset vaarat 
siinä on. Voi oikeesti olla jos menee. Täytyy olla ihan varma, kuka siellä on, jos 
menee.

H: Mitenkäs sen tietää, et pystyy varmistaa, kuka siellä varmasti on?
 (naurua)
T2: Ei oikeestaan mitenkään. Mut sit jos on…
T3: Et ei kerro totuutta.
T2: Ei voi kertoo mitään tärkeitä tietoja tai sellaista.

(H6. 4. luokan tytöt.)
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Internetin käyttö tiivistettynä

Viikoittain internetiä käytti 89 prosenttia varhaisnuorista.•	

Puolet kuudesluokkalaisista ja neljäsosa neljäsluokkalaisista •	
käytti internetiä vähintään kerran päivässä, ja melkein joka 
päivä nettiä käytti 85 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 59 
prosenttia neljäsluokkalaisista.

Internetiä käytettiin yleisimmin tietokoneella, mutta puo-•	
let kuudesluokkalaisista käytti internetiä myös kännykällä ja 
puolet kuudesluokkalaisista pojista myös pelikonsolilla.

Varhaisnuoret käyttivät internetiä useimmin videoklip-•	
pien katseluun, sosiaaliseen mediaan, pelien pelaamiseen, 
hakukoneiden ja verkkotietosanakirjojen käyttöön, radion 
tai musiikin kuuntelemiseen, sähköpostin käyttöön, musiikin 
lataamiseen internetistä, kuvaohjelmien katseluun ja pikavies-
timien käyttöön.

Selvästi useammat pojat kuin tytöt pelasivat pelejä ja kat-•	
selivat videoklippejä säännöllisesti, ja selvästi useammat tytöt 
taas käyttivät sosiaalista mediaa.

Varhaisnuorista 82 prosentilla oli profiili jossain yhteisöpal-•	
velussa. Vähiten profiileja oli neljäsluokkalaisilla pojilla, joista 
kahdella kolmasosalla oli oma profiili.

Kuudesluokkalaisten tärkein yhteisöpalvelu oli •	 Facebook, 
neljäsluokkalaisten tyttöjen goSupermodel ja neljäsluokkalaisten 
poikien erilaisten pelisivustojen yhteydessä olevat palvelut.
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Lukeminen

Kirjat ja sarjakuvat

Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka usein he lukivat 
erilaisia kirjallisia materiaaleja: kirjoja (muita kuin koulukirjoja), sarjakuvia tai 
sarjakuvalehtiä, verkkosanomalehtiä, painettuja sanomalehtiä sekä muita lehtiä 
(joko verkossa tai painettuina).

Kuvio 17. Kirjojen ja sarjakuvien lukemisen useus
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Ainakin kerran päivässä Melkein joka päivä

Ainakin kerran viikossa Joskus, mutta ei joka viikko

Hyvin harvoin tai ei ollenkaan

Kirjoja luki ainakin joskus 83 prosenttia kaikista varhaisnuorista. Päivittäin tai 
lähes päivittäin niitä luki 41 prosenttia ja vähintään viikoittain 62 prosenttia. 
Tytöt lukivat kirjoja selvästi poikia useammin: viikoittain kirjoja luki 71 prosent-
tia tytöistä ja 54 prosenttia pojista, ja ainakin lähes päivittäin niitä luki puolet 
tytöistä ja kolmannes pojista. Useimmin kirjoja lukivat neljäsluokkalaiset tytöt, 
joista 59 prosenttia luki kirjoja vähintään lähes joka päivä, ja 79 prosenttia luki 
kirjoja ainakin kerran viikossa. Vähiten kirjoja lukivat taas kuudesluokkalaiset 
pojat: heistä kaksi kolmasosaa luki kirjoja vain hyvin harvoin tai ei lukenut 
niitä koskaan, 22 prosenttia luki kirjoja lähes päivittäin ja 42 prosenttia luki 
niitä vähintään viikoittain.

Maaseudulla asuvat vastaajat lukivat kirjoja hieman useammin kuin kau-
pungeissa asuvat vastaajat, mutta eroa kirjojen lukemisen useudessa ei ollut 
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havaittavissa eniten lukevassa ryhmässä (neljäsluokkalaiset tytöt) tai vähiten 
lukevassa ryhmässä (kuudesluokkalaiset pojat), sen sijaan maaseudulla asuneet 
neljäsluokkalaiset pojat ja kuudesluokkalaiset tytöt lukivat kirjoja hieman 
useam min kuin kaupungeissa asuvat samanikäiset.

Sarjakuvia luki useammin kuin hyvin harvoin 90 prosenttia kaikista varhais-
nuorista. Pojat lukivat sarjakuvia tyttöjä useammin, sillä pojista 60 prosenttia 
ja tytöistä 40 prosenttia luki sarjakuvia vähintään lähes päivittäin, ja viikoittain 
sarjakuvia luki 79 prosenttia pojista ja 62 prosenttia tytöistä. Säännöllisimmin 
sarjakuvia lukivat neljäsluokkalaiset pojat, joista 64 prosenttia luki sarjakuvia 
vähintään lähes päivittäin ja 81 prosenttia viikoittain. Vähiten sarjakuvia lukivat 
puolestaan kuudesluokkalaiset tytöt. Heistä sarjakuvia luki lähes päivittäin 32 
prosenttia ja viikoittain 59 prosenttia.

Vuoden 2011 Lasten Mediabarometri -tutkimuksen mukaan kolmasluokka-
laisista kirjoja luki viikoittain 78 prosenttia ja lähes päivittäin 59 prosenttia, ja 
sarjakuvia heistä luki viikoittain 64 prosenttia ja lähes päivittäin 44 prosenttia. 
Viidesluokkalaisista kirjoja luki viikoittain 64 prosenttia ja lähes päivittäin 37 
prosenttia, ja sarjakuvia heistä luki viikoittain 65 prosenttia ja lähes päivittäin 
38 prosenttia. Tämän tutkimuksen mukaan neljäsluokkalaiset lukivat kirjoja 
enemmän kuin vuoden 2011 tutkimuksen viidesluokkalaiset, mutta vähemmän 
kuin kolmasluokkalaiset, joten kirjojen lukemisessa ei näytä tapahtuneen muu-
toksia. Sen sijaan tähän tutkimukseen osallistuneet neljäs- ja kuudesluokkalaiset 
kertoivat lukevansa sarjakuvia useammin kuin vuoden 2011 tutkimukseen 
osallistuneet kolmas- ja viidesluokkalaiset.

Luetuimmat ja suosituimmat kirjatyypit ja 
suosikkikirjat

Kirjojen osalta vastaajia pyydettiin myös mainitsemaan, minkä tyyppisiä kirjoja 
he lukivat usein ja millaisista kirjoista he pitivät erityisesti sekä nimeämään yksi 
tai muutamia suosikkikirjojaan. Sarjakuvat oli lajityyppinä sisällytetty kirjojen 
lukemista koskeviin kysymyksiin, koska aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että lapset ja varhaisnuoret eivät osaa erottaa kirjoja ja sarjakuvia toisistaan, 
koska monet sarjakuvat julkaistaan kirjamuodossa (esim. mangakirjat ja Aku 
Ankan taskukirjat).

Tytöistä 93 prosenttia ja pojista 82 prosenttia ilmoitti lomakkeessa luke-
vansa usein ainakin yhden kirjatyypin kirjoja. Vähintään kolmen kirjatyypin 
kirjoja luki 39 prosenttia tytöistä ja viidennes pojista. Kuviossa 18 on esitetty 
varhaisnuorten yleisimmin lukemat kirjatyypit.



88 89

Lasten mediabarometri 2012

88

Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen ja 
poikien useimmin lukemat kirjatyypit on esitetty liitteessä 7a.

Kuvio 18. Varhaisnuorten useimmin lukemat kirjatyypit.

0

20

23

25

16

40

58

57

2

12

11

10

24

26

19

74

1

16

17

18

20

33

39

65

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Muut kirjat

Manga-kirjat

Satukirjat ja kuvakirjat

Muut romaanit

Tietokirjat

Fantasia ja scifi

Lasten ja nuorten romaanit

Sarjakuvakirjat (ei manga)

Kaikki Pojat Tytöt

Varhaisnuorten yleisimmin lukema kirjatyyppi olivat sarjakuvakirjat, joita luki 
usein lähes kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista, kolme neljäsosaa pojista ja reilu 
puolet tytöistä. Lisäksi mangakirjoja luki usein 16 prosenttia kaikista vastaajista, 
viidennes tytöistä ja reilu kymmenesosa pojista.

Sarjakuvakirjat olivat pojilla selvästi yleisin usein luettu kirjatyyppi, ja ne 
olivat myös poikien selvästi useimmin suosikkikirjatyypikseen mainitsema 
kirjatyyppi. Tytöille sarjakuvakirjat olivat toiseksi yleisimmin luettu ja toiseksi 
pidetyin kirjatyyppi. Aku Ankan taskukirjat olivat erityisesti poikien keskuudessa 
selvästi pidetyimpiä sarjakuvakirjoja, sillä pojat mainitsivat ne suosikkikirjoikseen 
kuusi kertaa useammin kuin minkään muun kirjan, kirjasarjan tai kirjatyypin. 
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Neljäsluokkalaisilta pojilta jonkin verran suosikkikirjamainintoja saivat myös 
Simpsonit-sarjakuvat.

Lasten ja nuorten romaaneja luki usein 39 prosenttia kaikista vastaajista. 
Niitä luki usein 58 prosenttia tytöistä, mutta vain 19 prosenttia pojista. Tyttöjen 
keskuudessa lasten ja nuorten romaanit olivat yhtä yleisesti luettuja ja hieman 
pidetympiä kuin sarjakuvakirjat.

Neljäsluokkalaisten tyttöjen suosikkikirjoja lasten ja nuorten romaaneista 
olivat erityisesti hevos- ja eläinaiheiset kirjat (esimerkiksi Merja Jalon Nummelan 
ponitalli -sarja ja Lin Hallbergin Sinttu-sarja) sekä jännitys- ja etsiväkirjat (esimer-
kiksi Neiti Etsivä ja Enid Blytonin Viisikko- ja SOS-sarjat). Neljäsluokkalaisten 
tyttöjen suosikkikirjoissa oli myös melko paljon kotimaisia lastenkirjasarjoja: 
erityisesti Timo Parvelan Ella ja kaverit sekä Sinikka ja Tiina Nopolan Risto 
Räppääjä.

Neljäsluokkalaisilta pojilta suosikkikirjamainintoja saivat lasten ja nuorten 
romaaneista Dac Pilkeyn Kapteeni Kalsari -kirjat, Jeff Kinneyn Neropatin päi-
väkirja -sarja, Risto Räppääjät sekä Ilkka Remeksen nuortenromaanit. Kuudes-
luokkalaisilta pojilta mielikirjamainintoja saivat eniten Anders Jacobssonin ja 
Sören Olssonin Bertin päiväkirja -sarja.

Fantasiaa ja scifiä luki usein kolmasosa kaikista varhaisnuorista, 40 pro-
senttia tytöistä ja neljännes pojista. Kuudesluokkalaista tytöistä puolet kertoi 
lukevansa fantasia- ja scifi-kirjoja usein. Fantasia ja scifi olivat myös yksi eri-
tyisesti kuudesluokkalaisten useimmin suosikkikirjatyypikseen mainitsemista 
kirjatyypeistä. Erityisen paljon suosikkikirjamainintoja keräsi J.K. Rowlingin 
Harry Potter -sarja, joka oli neljäsluokkalaisten tyttöjen useimmin ja muiden 
toiseksi useimmin suosikkikirjakseen mainitsema nimeltä mainittu kirja tai 
kirjasarja. Kuudesluokkalaisten tyttöjen useimmin suosikkikirjaksi mainitse-
ma kirjasarja oli Stephenie Meyerin Twilight (Houkutus) -sarja, ja runsaasti 
suosikkimainintoja keräsi myös Erin Hunterin Soturikissat-sarja sekä Suzanne 
Collinsin Nälkäpeli.

Tietokirjoja ilmoitti lukevansa usein viidennes kaikista vastaajista, neljäsosa 
pojista ja 16 prosenttia tytöistä. Muita kuin lasten ja nuorten romaaneja luki 
usein 18 prosenttia kaikista vastaajista, neljännes tytöistä ja kymmenesosa po-
jista. Kuudesluokkalaisista tytöistä kolmannes luki usein muita kuin lasten ja 
nuorten romaaneja. Satukirjoja ja kuvakirjoja luki usein 17 prosenttia kaikista 
vastaajista, neljännes tytöistä ja kymmenesosa pojista. Neljäsluokkalaisista ty-
töistä kolmannes luki usein satukirjoja ja kuvakirjoja.

Neljäsluokkalaisten suosikkikirjat ovat pitkälti samoja tai samantyyppisiä 
kirjoja, jotka kolmas- ja viidesluokkalaiset ilmoittivat suosikkikirjoikseen vuoden 
2011 Lasten Mediabarometri -tutkimuksessa. Sen sijaan kuudesluokkalaisten 
suosikkikirjat – Aku Ankkaa ja Harry Potteria lukuun ottamatta – olivat varsin 
erilaisia.
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Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen

Kuviossa 19 on esitetty sanoma- ja aikakauslehtien lukemisen useus varhais-
nuorilla.

Kuvio 19. Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen.
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Sanomalehtiä joko painettuna lehtenä tai verkkolehtenä luki ainakin joskus 73 
prosenttia vastaajista, ja lähes päivittäin niitä luki kolmannes ja ainakin kerran 
viikossa 47 prosenttia varhaisnuorista. Kuudesluokkalaiset lukivat sanomalehtiä 
neljäsluokkalaisia säännöllisemmin, ja kuudesluokkalaisista 80 prosenttia luki 
sanomalehtiä ainakin joskus, 54 prosenttia viikoittain ja 37 prosenttia päivittäin 
tai lähes päivittäin.

Painettuja sanomalehtiä luki ainakin joskus 65 prosenttia kaikista varhaisnuo-
rista, viikoittain 38 prosenttia kaikista ja ainakin lähes päivittäin 22 prosenttia 
kaikista varhaisnuorista. Painettujen sanomalehtien lukemisen säännöllisyydessä 
neljäs- ja kuudesluokkalaisten välillä oli vain hyvin pieni ero.

Verkkosanomalehtiä kuudesluokkalaiset sen sijaan lukivat selvästi neljäsluok-
kalaisia enemmän: kuudesluokkalaisista 52 prosenttia luki verkkosanomalehtiä 
ainakin joskus, kun neljäsluokkalaisista verkkosanomalehtien lukijoita oli vain 
30 prosenttia. Kuudesluokkalaisista vajaa neljännes luki verkkosanomalehtiä 
lähes päivittäin ja reilu kolmannes luki niitä viikoittain, kun neljäsluokkalai-
sissa verkkosanomalehtien päivittäislukijoita oli 9 prosenttia ja viikkolukijoita 
14 prosenttia.

Kaikista sanomalehtiä viikoittain lukeneista vastaajista kolmasosa luki vii-
koittain sekä painettuja sanomalehtiä että verkkosanomalehtiä, puolet luki vain 
painettuja sanomalehtiä ja viidennes vain verkkolehtiä. Kuudesluokkalaisista 
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viikoittain sanomalehtiä lukeneista 40 prosenttia luki viikoittain sekä painettuja 
sanomalehtiä että verkkosanomalehtiä, reilu kolmannes luki vain painettuja 
sanomalehtiä ja vajaa neljännes vain verkkolehtiä.

Muita lehtiä luki joko verkossa tai painettuna ainakin joskus 64 prosenttia 
vastaajista ja viikoittain niitä luki 39 prosenttia varhaisnuorista. Muita kuin 
sanoma- tai sarjakuvalehtiä lukivat säännöllisimmin kuudesluokkalaiset tytöt, 
joista 80 prosenttia luki niitä ainakin joskus, yli puolet viikoittain ja neljännes 
päivittäin tai lähes joka päivä.

Vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksen mukaan kolmasluokka-
laisista sanomalehtiä luki viikoittain 18 prosenttia ja lähes päivittäin 9 prosenttia, 
ja muita lehtiä heistä luki viikoittain 32 prosenttia ja lähes päivittäin 13 pro-
senttia. Viidesluokkalaisista sanomalehtiä luki viikoittain 38 prosenttia ja lähes 
päivittäin 13 prosenttia, ja muita lehtiä heistä luki viikoittain 44 prosenttia ja 
lähes päivittäin 16 prosenttia. Tämän tutkimuksen mukaan varhaisnuoret lukivat 
sanomalehtiä enemmän kuin vuoden 2011 tutkimukseen osallistuneet kolmas- ja 
viidesluokkalaiset. Sen sijaan tähän tutkimukseen osallistuneet neljäsluokkalaiset 
kertoivat lukevansa muita lehtiä useammin kuin vuoden 2011 tutkimukseen 
osallistuneet kolmasluokkalaiset, mutta vähemmän kuin viidesluokkalaiset, ja 
kuudesluokkalaiset taas lukivat niitä useammin kuin viidesluokkalaiset. Aina-
kaan muiden lehtien lukemisessa ei siis näyttäisi tapahtuneen muutosta, ja 
sanomalehtienkään lukeminen ei luultavasti ole ainakaan vähentynyt.

Muiden kuin sanomalehtien osalta varhaisnuorilta myös kysyttiin heidän 
usein lukemiaan lehtityyppejä sekä heidän suosikkilehtityyppejään. Vastaajia 
myös pyydettiin nimeämään yksi tai muutamia suosikkilehtiään. Vähintään 
yhden lehtityypin lehtiä ilmoitti lukevansa usein 94 prosenttia tytöistä ja 85 
prosenttia pojista, ja ainakin kolmen eri lehtityypin lehtiä luki usein 43 pro-
senttia tytöistä ja 23 prosenttia pojista. Kuviossa 20 on esitetty varhaisnuorten 
säännöllisesti lukemat aikakauslehtien tyypit. Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja 
poikien sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien useimmin lukemat aika-
kauslehtityypit on esitetty liitteessä 8a, mieluisimmat lehtityypit liitteessä 8b 
ja suosikkilehdet liitteessä 8c.

Sarjakuvalehtiä luki usein kaksi kolmasosaa varhaisnuorista. Lehtiä luki 
usein 72 prosenttia pojista ja 61 prosenttia pojista. Kuudesluokkalaisista pojista 
79 prosenttia kertoi lukevansa niitä usein. Kuudesluokkalaisia tyttöjä lukuun 
ottamatta varhaisnuoret myös mainitsivat sarjakuvalehdet useimmin suosik-
kilehtityypikseen. Yksittäisistä lehdistä selvästi eniten suosikkilehtimainintoja 
varhaisnuorten keskuudessa keräsi Aku Ankka, joka oli ehdottomasti suosituin 
lehti poikien parissa ja tytöilläkin toiseksi eniten suosikkilehtimainintoja saanut 
lehti.
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Kuvio 20. Säännöllisesti luetut aikakauslehtien lehtityypit.

5

4

2

17

12

4

7

40

51

43

61

4

9

12

1

9

21

35

10

5

15

72

4

6

7

9

10

13

21

25

28

29

66

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Musiikkilehdet

Tiedelehdet

Tietotekniikkalehdet

Naistenlehdet

Yleisaikakauslehdet

Muut tekniikka- ja
moottorilehdet

Urheilulehdet

Eläin- ja luontolehdet

Nuortenlehdet

Lastenlehdet

Sarjakuvalehdet

Kaikki Pojat Tytöt

Lastenlehtiä luki usein 29 prosenttia kaikista vastaajista. Tytöistä näitä luki usein 
43 prosenttia, mutta pojista vain 15 prosenttia. Neljäsluokkalaisista tytöistä 
lastenlehtiä luki usein 56 prosenttia, ja he mainitsivat lastenlehdet suosikki-
lehtityypikseen yhtä usein kuin sarjakuvalehdet. Yksittäisistä lastenlehdistä 
eniten suosikkilehtimainintoja keräsi Koululainen, joka oli neljäsluokkalaisten 
tyttöjen suosituin lehti ja varsin suosittu myös kuudesluokkalaisten tyttöjen 
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parissa. Muita paljon suosikkilehtimainintoja keränneitä lastenlehtiä olivat 
Villivarsa ja Hevoshullu.

Nuortenlehtiä luki usein yli puolet tytöistä, mutta vain 5 prosenttia pojista. 
Kuudesluokkalaisista tytöistä nuortenlehtiä luki usein 71 prosenttia ja neljäs-
luokkalaisistakin tytöistä 31 prosenttia. Kuudesluokkalaisten tyttöjen keskuu-
dessa nuortenlehdet olivat myös suosituin lehtityyppi. Yksittäisistä lehdistä 
suosikkilehtimainintoja keräsivät nuorten lehdistä erityisesti nuorille tytöille 
suunnatut Demi, Miss Mix ja Systeri. Demi oli kuudesluokkalaisten tyttöjen 
keskuudessa selvästi suosituin lehti. Perinteinen Suosikki sai myös melko paljon 
suosikkilehtimainintoja tytöiltä.

Eläin- ja luontolehtiä luki usein neljännes kaikista vastaajista, mutta 40 pro-
senttia tytöistä. Eläin- ja luontolehdet olivat tyttöjen keskuudessa kolmanneksi 
suosituin lehtityyppi. Yksittäisistä lehdistä suosikkilehtimainintoja keräsi eniten 
juuri nuoremmille lukijoille suunnattu Lemmikki.

Urheilulehtiä luki usein kolmannes pojista, mutta vain 7 prosenttia tytöistä. 
Urheilulehdet olivat myös pojille toiseksi mieluisin lehtityyppi sarjakuvaleh-
tien jälkeen. Suosikkilehtimainintoja erityisesti pojilta keräsi hyvin laaja kirjo 
erilaisia eri lajeihin erikoistuneita urheilulehtiä, ja yksittäisen lehden suosio on 
oletettavasti suoraan yhteydessä lajin harrastajapohjaan. Yksittäisistä lehdistä 
eniten suosikkilehtimainintoja saikin Jääkiekkolehti.

Pojat lukivat tyttöjä selvästi useammin myös tekniikka- ja moottorilehtiä 
sekä tietotekniikkalehtiä. Tekniikka- ja moottorilehtiä luki usein 21 prosent-
tia pojista ja tietotekniikkalehtiä 12 prosenttia, kun tytöistä näitä luki usein 
vain 4 ja 2 prosenttia. Molemmat lehtityypit olivat suhteellisesti suosituimpia 
kuudesluokkalaisten poikien keskuudessa: tekniikka- ja moottorilehtiä luki 
usein 28 prosenttia ja tietotekniikkalehtiä 15 prosenttia kuudesluokkalaisista 
pojista. Näiden lehtityyppien suosikkilehtimaininnat jakautuivat hyvin monille 
eri lehdille, mutta kiinnostavaa oli, että esimerkiksi moottorilehdistä eniten 
mainintoja keräsivät GTI-Magazine ja OFFROADPro.

Yleisaikakauslehtiä kertoi lukevansa usein kymmenesosa kaikista vastaajista. 
Myös naistenlehtiä luki 9 prosenttia kaikista vastaajista, mutta 17 prosenttia ty-
töistä ja neljäsosa kuudesluokkalaisista tytöistä. Tiedelehtiä luki usein 6 prosenttia 
kaikista vastaajista ja musiikkilehtiä 4 prosenttia. Kaikkien näiden lehtityyppien 
lehdet keräsivät varhaisnuorilta myös jonkin verran suosikkilehtimainintoja, 
mutta yksikään näistä lehdistä ei noussut kovin korkealle suosikkilehtilistoilla. 
Yleisaikakauslehdistä suosikiksi mainittiin useimmiten 7 päivää, naistenlehdistä 
Cosmopolitan ja tiedelehdistä Tiede.

Tähän tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen suosikkilehdet olivat hyvin 
pitkälti samoja lehtiä kuin vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa 
kolmas- ja viidesluokkalaisten tyttöjen ilmoittamat suosikkilehdet. Poikien 
suosikkilehtimaininnoissa kiinnittää huomiota se, että edellisen vuoden yk-
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kössuosikit pelilehdet ja Pelit saivat tänä vuonna erittäin vähän suosikkilehti-
mainintoja.

Lukeminen tyttöjen ja poikien arjessa

Koska haastatteluissa keskityttiin puhumaan niistä medioista ja mediasisällöis-
tä, jotka haastateltavat mainitsivat itselleen keskeisiksi, ei lukemista käsitelty 
läheskään kaikissa haastatteluissa. Useampia haastatteluryhmiä oli tietoisesti 
koottu kirjojen lukemista harrastaneista varhaisnuorista; muun muassa ”lukevi-
en” poikien haastatteluja tehtiin useampia, koska kaikki näihin haastatteluihin 
valikoituneet pojat olivat erittäin lyhytsanaisia, eivätkä haastattelut onnistuneet 
kovin hyvin, joten mukaan yritettiin saada myös sellaisia lukevia poikia, jotka 
olisivat puhuneet enemmän lukemisestaan.

Sanomalehtien lukemista ei käsitelty yhdessäkään haastattelussa, ja aikakaus-
lehtien lukeminenkin nousi esiin vain yhdessä kuudennen luokan tyttöryhmässä, 
jossa tytöt mainitsivat lehdet yhdeksi itselleen tärkeäksi mediaksi.

H: Sitten te sanoitte kanssa, että lehdet on tärkeitä… mimmoisia lehtiä te luette?
T1: Kaikkee nuorten…
T2: Demiä ja…
T3: Nuorten- ja muotilehtiä.
T4: Ja sitten jotain äidin lehtii, kun se tilaa…
T1: Niin mäkin. Hymyy ja Seiskaa.
T2: Me Naisia.
T4: Annaa.
H: Mitkä lehdet on sitten kiinnostavia… tärkeitä lehtiä?
T1: Mä luen Demiä.
T3: Mä kans.
T5: Joo.
T4: Mä luen Miss Mixiä.
T2: Niin mäkin
H: Että tässä on nyt kolme Demiä ja kaksi Miss Mixiä?
Tytöt: Joo.
H: Mites Demissä… kun ainakin aikaisemmin oli näillä keskustelupalstoilla niitä 

”demittäjiä”, jotka oli hirveen aktiivisia siellä… Olettekos te demittäjiä?
T1: Kyllä mulla on siellä tunnukset…
T3: Mä käyn…
T5: Kans.
T3: Onks sullakin?
T5: Tein ne pari päivää sitten
H: Onks se tärkeempää sen lehden lukeminen vai se keskustelu siellä?
T1: En mä tiedä. Välillä kun on tylsää, niin mä vaan keskustelen siellä…
H: Onkos Miss Mixillä sitten samanlainen juttu?
T1: On silläkin. Ne sivut. Vaikka ei ne ookaan ihan samanlaiset kuin Demissä.
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H: Mitenkäs nää lehdet eroaa toisistaan? Demi on mulle tuttu lehti, mutta Miss 
Mix ei sillä tavalla… miten ne on erilaisia?

T4: Ne on aika samantapaisia lehti… Että niillä on vain eri nimi, mutta ne on aika 
samantapaiset lehdet…

Muut: Niin.
H: Mutta jos toisille se Miss Mix on tärkeempi, ja toisille Demi, niin millä perusteella 

se valikoituu?
T4: No, kun siellä [Miss Mixissä] kerrotaan kaikista artisteista ja…
T1: Mä tykkään vaan lukea Demiä, kun siellä on enemmän mua kiinnostavista 

asioista.
T2: Mä en oo varmaan ikinä lukenut Demiä…
T4: En mäkään.
T2: Äiti vaan alko ostaa mulle niitä Miss Mixejä.
T1: Siellä Miss Mixissä ei oo oikein mua kiinnostavia asioita.
H: Millaisiakas eroja niissä sitten on?
T1: Siellä [Miss Mixissä] on kaikkii haastatteluja ja…
T4: Miss Mixissä on kaikkia artistien haastatteluja ja juttuja niistä.
H: Eli se on osittain vähän musiikkilehti?
T4: Niin. Ja siellä kerrotaan kaikista niitten artistien menneisyydestä ja… se on 

musta kiinnostavaa.
T2: Sit siellä on aina joku Tositarina-juttu. Et siinä kerrotaan jonkun elämästä… 

jos on vaikka joku sokea tai…
T4: Niin.
T2: … joku syöpä tai joku tämmönen
H: Mimmoisiakas juttuja Demissä sitten on?
T1: Siellä on kaikkee…
T3: … muotia…
T1: … meikkejä ja hiustenlaittoo ja… kaikkii semmosia palstoja.
H: Että ne on kuitenkin vähän erilaisia, vaikka ne on suunnattu samalle kohde-

ryhmälle?
T1: Niin. On siellä Miss Mixissäkin meikkejä ja sellaista.

(H12. 6. tytöt.)

Sekä kyselyaineiston että haastattelujen perusteella tytöillä ja pojilla oli hyvin 
erilainen suhde erityisesti kirjojen lukemiseen. Suurin osa pojista tuntui lukevan 
vain sarjakuvia, kun neljäsluokkalaisista tytöistä suurin osa ja kuudesluokkalai-
sistakin tytöistä huomattava osa oli myös varsin innokkaita lukijoita.

Poika: Mä en tiedä ketään meidän luokkalaisista pojista, jotka vapaaehtoisesti lukis 
kirjoja... Ehkä yks lukee jääkiekkokirjoja, mutta… Mutta tytöistä aika moni 
lukee.

(H27. 4. ja 6. luokan sekaryhmä.)

Haastatteluryhmiin yritettiin erikseen etsiä lukemisesta kiinnostuneita poikia; 
tehtävä ei ollut aivan yhtä vaikea kuin digitaalisista peleistä innostuneiden 
tyttöjen etsiminen, mutta haastattelujen anti jäi silti varsin vähäiseksi, koska 
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haastatteluihin osallistuneet lukijapojat vastailivat kirjoja ja lukemista koskenei-
siin kysymyksiin hyvin lyhytsanaisesti. Toinen neljäsluokkalaisten lukijapoikien 
haastatteluista jouduttiin lisäksi tekemään erittäin meluisassa paikassa koulun 
käytävässä, ja toiseen ei ollut käytettävissä kuin reilut 15 minuuttia aikaa. 
Useam  mankin haastatteluryhmän lukijat päätyivät haastatteluihin niin, että 
kun tutkija kyseli luokassa, onko siellä kirjoista ja lukemisesta kiinnostuneita, 
niin luokkatoverit alkoivat osoitella luokan kirjatoukkia.

H: Tekös luette kumpikin kirjoja? Millaisiakas kirjoja te luette?
P1: Mä luen sellaisia vähän tämmöisiä jännitys ja toiminta…. sellaisia
H: Osaatko sä sanoa yhtään esimerkkinä kirjailijoista tai kirjasarjoista?
P1: Harry Pottereita ja sitten Narnioita mä oon lainannut kirjastosta.
H: Eli ne on vähän semmoista fantasiaa…
P2: Niin mäkin luen samanlaisia kirjoja. Semmoisia fantasiakirjoja.
H: Mikäs niissä semmoisissa kirjoissa on erityisen kiinnostavaa?
P2: Mmmmm… ne on hauskoja.
P1: On niissä varmaan ne fantasiahahmot.
H: Ne ei oo kuitenkaan semmoisia ihan tavalliseen maailmaan sijoittuvia juttuja… 

luettekos te sellaisia?
P1: En mä ainakaan kovin kauheesti.
P2: En mä lue.
H: Kuinkas paljon te sitten luette… Luetteko te kuinka usein?
P1: Mä luen ainakin kerran päivässä.
P2: Mä luen joka päivä.
H: Minkäs aikaan päivästä te luette?
P1: Mä luen välillä aamulla. Ja sitten, jos ei oo kavereita, niin siinä päivällä. Mutta 

yleensä mä luen illalla.
P2: Mä luen yleensä silloin kun on tylsää ja ei oo mitään tekemistä. Ja illalla.
 […]
H: Kuinkas pitkään te sitten luette yleensä kerralla. Silloin illalla.
P1: Mä luen semmosen tunnin tai puolitoista.
P2: Mä luen yleensä tunnin.

(H26. 4. luokan pojat.)

Tässä neljäsluokkalaisten poikien haastattelussa tulee esille kaksi useimpia innok-
kaimpia kirjojen lukijoita yhdistävää seikkaa: kiinnostus fantasiakirjallisuuteen 
ja se, että tämä kiinnostus oli saanut alkunsa Harry Potter -kirjoista. Toisen haas-
tatellun neljäsluokkalaisten lukijapoikien ryhmän kaksi poikaa eivät olleet vielä 
”edenneet” lukuharrastuksessaan Harry Potteriin asti, vaan he lukivat hieman 
nuoremmille lukijoille suunnattuja kirjoja kuten Risto Räppääjiä ja Neropatin 
päiväkirjoja. Sen sijaan kaikki muut ”lukijat” kertoivat kiinnostuksesta juuri 
fantasiakirjallisuuteen ja että tämä kiinnostus oli yleensä alkanut Harry Pottereista. 
Harry Pottereita kertoivat lukeneensa myös useammat sellaiset pojat, jotka eivät 
muuten olleet kiinnostuneita kirjoista, vaan olivat joutuneet lukemaan kirjoja 
enemmänkin pakon edessä esimerkiksi koulun lukudiplomia varten.



98

annikka suoninen

98

H: Onkos teillä kotona… rajoitetaanko teillä pelaamista? Vai saatteko te pelata 
mitä pelejä vaan?

P2: Ei rajoiteta.
P1: Mä saan pelata mitä pelejä, vaan koska ne tietää, että mä en… mikä se nyt on… 

vaikutteita
H: Saa vaikutteita sieltä.
P1: Niin. Mutta mulla on kaks päivää, jolloin mä en saa pelata.
P2: Vähän surkeeta.
P1: Niin on.
H: Mitkäs päivät ne on… saitkos sä itse valita?
P1: Joo, mä sain itse valita. Tiistai ja torstai. Tiistaina mä en oo kotona, sillon mä 

meen kotiin vasta myöhään, kun mulla on treenit. Mä meen suoraan koulusta. 
Se on helppo. Mutta torstai… Tänäänkään ei sais pelata… Mutta kun mä meen 
kotiin, niin mä nopeesti vaan pelasen…

H: Tuleeko vieroitusoireita, jos ei saa pelata?
P1: Ei.
H: Mikä se on sitten hankalaa, jos ei saa pelata?
P1: Tulee tylsää kotona. Silleen kun on yksin.
H: Mitä sä sitten teet?
P1: Mä luen. Tai sit mä meen ulos riehumaan. Ajelen mönkkärillä.
H: Mitä sä luet?
P1: Aku Ankkaa ja… Aku Ankkaa. Oon lukenut kaikki Harry Potterit. Ne oli oikeesti 

hyviä kirjoja. Mä sain ne. Joku sukulainen lähetti joka synttäri ja joulu. Sitten 
äiti pakotti mut lukemaan, alottamaan lukemaan yhtä. Sit mä luin ne kaikki.

H: Sit sä huomasit, et ne olikin hyviä. Säkö [toiselle pojalle] et oo sitten lukenut 
yhtään Harry Potteria, kun sä pyörittelet silmiäsi?

P2: En.
P1: Se ei oo koskaan lukenut yhtään mitään.
P2: En mä sellaisia fantasiakirjoja lue…
H: No. luetko sä jotain muuta kuin fantasiaa?
P2: Aku Ankkaa.
P1: Koska se ei ole fantasiaa…
H: … Se on tiukkaa realismia.
P1: Ankka, jolla ei ole housuja, ja joka osaa puhua.

(H3. 6. luokan pojat.)

Fantasiakirjallisuuden yleisemmästä suosiosta on vaikea tehdä päätelmiä kyse-
lyaineiston vastausten perusteella, sillä haastatteluissa kävi ilmi, etteivät monet 
varhaisnuoret välttämättä erotelleet kirjallisuuden lajityyppejä samalla luokitte-
lulla, jota tutkija – tai kirjasto – käyttää. Varsinkin neljäsluokkalaiset puhuivat 
usein ”jännityskirjoista” sisällyttäen saman termin alle nuorten seikkailuromaa-
nien lisäksi esimerkiksi monet fantasia-, scifi- tai kauhukirjat. Haastattelujen 
perusteella näyttää kuitenkin siltä, että tämä lajityyppi on erityisesti paljon 
lukevien varhaisnuorten suosiossa.
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H: Millasia kirjoja te luette?
T1: Jännäreitä.
T2: Samoin.
T3: Fantasiaa.
T2: Kaikennäkösii.
H: Mimmoset kirjat on jännäreitä?
T1: Harry Potterit ja Twilightit.
T3: Mä tykkään kauheesti sellasista, missä on kerrottu legendoista… ja on kehitetty 

tarinoita. Niinku esimerkiks niistä vampyyreistä. Kaiken maailman kuolinkirjoja 
ja Kuun lapset ja… blaablaablaa...

T1: Mäkin tykkään kaikista missä on tommosta epänormaalia. Harry Potterista 
mä erityisesti pidin ja pidin kanssa Sormusten herrasta. Sijoittu vähän niinku 
keskiaikaan. Ja sit siinä ei ollut koko ajan jotain hirmuisia härveleitä. Ja sit siinä 
oli vähän fantasiaakin.

H: Eli te tykkäätte aika samantyyppisistä kirjoista kaikki. Kuinka paljon te luette… 
luetteko te päivittäin tai…

T2: Suoraan koulusta…
T1: Mä luen bussimatkoil, ratikkamatkoil, matkoil kouluun, matkoil kotiin, kotona, 

mä luen salaa ennen nukkumaanmenoo kymmeneen sen parisen… viis tuntia. 
Mä luen aika paljon. Kun ei meil oo tietokonetta… tai on meillä tietokone, 
mut ei voi pelata sillä koko ajan, niin on pakko lukee kirjoja.

[…]
T1: Sit kun meillä oli täällä lukutalkoot koulussa, koulussa on semmonen, et pitää 

lukea kirjoja (kaikki tytöt nauravat). Niin mä luin siinä 59 kirjaa, kun piti lukea 
15 kirjaa.

T2: Mä luin 31.
T3: Mä luin 40.
T1: Tuli vähän luettua ylimääräistä...
T2: … vähän ylimääräistä.

(H24. 4 luokan tytöt.)

Haastatteluihin osallistuneet neljäs- ja kuudesluokkalaiset mainitsivat fanta-
sia-, scifi- tai kauhukirjoista omiksi suosikkikirjoikseen pääasiallisesti nuorille 
suunnattuja kirjoja ja kirjasarjoja kuin J.K. Rowlingin Harry Potter -sarjan, 
Rick Riardonin Percy Jackson -sarjan, Stephenie Meyerin Twilight (Houkutus) 
-sarjan. Erin Hunterin Soturikissat-sarjan, Suzanne Collinsin Nälkäpelin, K.A. 
Applegaten Animorphs-sarjan ja C.S. Lewisin Narnia-sarjan. Etenkin kuudes-
luokkalaiset tytöt lukivat paljon myös aikuislukijoille suunnattua fantasia- ja 
kauhukirjallisuutta, ja he saattoivat olla erityisesti kiinnostuneita vain jostain 
fantasia- ja kauhukirjallisuuden alalajista kuten vampyyrikirjoista.

Fantasiakirjallisuudessa varhaisnuoria tuntui kiehtovan erityisesti se, että näitä 
kirjoja lukemalla pystyi irrottautumaan omasta arkisesta maailmastaan. Kirjojen 
fantasiamaailman ei kuitenkaan tarvinnut olla täysin erillään lukijoiden omasta 
reaalimaailmasta, vaan monet lukijat pitivät erityisesti kirjoista, joissa fantasia- ja 
kauhuelementit oli yhdistetty nuorten päähenkilöiden tavalliseen arkielämään 
lukijoille tutussa maailmassa (esimerkiksi Percy Jackson ja Twilight).
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H: Mikä lukemisessa kiinnostaa… ja mikä kiinnostaa fantasiassa?
T1: No, se vaan on jotenkin niin erilaista. Toiset kirjoittaa noidista ja toiset kirjoittaa 

vampyyreista. Ja niinku… Harry Potteritkin ne on tosi hyviä…
T2: Niin on. Niihin on kiva pohjautua silloin jos… Jos koulussa on vaikka paineita 

ja jotenkin, siis siihen on sitten hyvä keskittää energiaa, lukemiseen…
H: Onko se se lukeminen, joka siinä auttaa, vai onko se fantasiamaailma siinä 

tärkeä?
T2: Se on… jotenkin vähän fifty-fifty…
T1: Se on kiva uppoutua sinne toisten maailmaan. Unohtaa omat huolet. Tai sitten 

yhdistää niitten huolia omiin, niin … siitä tulee sellainen kiva.

(H19. 6. luokan tytöt.)

Erityisesti paljon lukevat tytöt myös keskustelivat paljon ystäviensä kanssa 
kirjoista ja suosittelivat kirjoja toisilleen. Muutamille lukijoille oli myös muo-
dostunut aktiivinen nettiyhteisö, jossa kiinnostavista kirjoista keskusteltiin. 
Kiinnostavaa oli, että nämä omat yhteisöt olivat muodostuneet sellaisten 
yhteisöpalvelujen sisälle, joihin alkujaan oli liitytty täysin muista syistä: yhden 
tytön Soturikissat-yhteisöt ja toisen mangasarja Hetalian fanien yhteisö olivat 
goSupermodel-sivustolla ja kolmannen tytön fantasiakirjallisuutta käsittelevä 
keskusteluyhteisö oli syntynyt HorseIsle-pelin sisälle. Kaikissa näissä tapauksissa 
tytöt olisivat muuten todennäköisesti luopuneet kokonaan kyseisten sivustojen 
käytöstä, elleivät olisi vierailleet sivuilla säännöllisesti itselleen tärkeiksi muo-
dostuneiden lukijayhteisöjen takia.

Kaksi haastatelluista kuudesluokkalaisista tytöistä vieraili myös säännöllisesti 
suomalaisella nuorten fantasia- ja scifiharrastajien perustamalla Rising Shadow 
-sivustolla. Tällä sivustolla julkaistiin paljon toisten lukijoiden kirjoittamia 
kirjaesittelyjä ja -arvosteluja, ja se olikin tytöille tärkeä paikka etsiä itselleen 
uutta luettavaa. Rising Shadow -sivustolle molemmat – eri puolella Suomea 
asuvat – tytöt olivat löytäneet vahingossa nettihakujen kautta.

Osa innokkaimmista lukijoista luki kirjallisuutta suomen lisäksi myös 
englanniksi. Neljäsluokkalaisista englanninkielistä kirjallisuutta lukivat vain 
ne, joilla oli erittäin hyvä englanninkielentaito (englanti oli toinen kotikieli 
tai haastateltu oli käynyt englanninkielistä koulua). Kuudesluokkalaisissa oli 
kuitenkin useampia sellaisia lukijoita, jotka lukivat kirjoja myös englanniksi ja 
joiden kielitaito oli hankittu lähinnä englanninkielisen median kautta tai itse 
opiskellen.

T: Mä aloitin siellä [HorseIslessa], niin mie en osannut yhtään englantia. Mie en 
puhunut kenenkään kanssa. Ajattelivat varmaan, että tuo on ihan outo. Mutta 
se opettaa miulle paljon englantia. Siks mie saa englanninkokeista aina kymp-
pejä.

H: Ja jos sie sitten vielä luet kirjoja englanniksi, niin…
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T: Mutta mie en pystyisi lukemaan niitä kirjoja englanniksi ilman sitä nettipaikkaa. 
Että kummatkin auttaa.

H: Eli se nettipaikka on ollut sulle tärkein…
T: … tärkein opettaja. Sitten tulee kirjat. Ja sitten vasta koulu.
H: Minkäs ikäisenä sä siellä aloititkaan?
T: Jotain yhdeksän, kahdeksan…

(H21. 6. luokan tyttö.)

Kirjojen lukemiseen englanniksi oli useita syitä: kirjat saatettiin haluta lukea 
mieluimmin alkukielellä, monia kiinnostavia kirjoja ei ollut (vielä) suomennet-
tu, tai englanninkielisiä kirjoja saattoi olla esimerkiksi kirjastossa helpommin 
saatavilla, kun suositut suomenkieliset kirjat olivat aina lainassa. Ääriesimerkki 
oli varmaan eräs kuudesluokkalainen tyttö, jonka lukumieltymykset erosivat 
melkoisesti muiden samanikäisten kirjavalinnoista: tämän tytön lukulista olisi 
hyvinkin saatettu ottaa suoraan jonkun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen 
tutkintovaatimuksista, ja tyttö luki muun muassa Shakespearea alkukielellä 
(tosin rinnan suomennoksen kanssa).

Oma lukijaryhmänsä varhaisnuorissa olivat mangan eli japanilaisen sarja-
kuvan lukijat. Mangaharrastajatkin olivat pääasiassa tyttöjä, mutta haastattelu-
ryhmissä oli mukana muutamia mangaa harrastavia neljäsluokkalaisia poikia. 
Mangaharrastajat myös piirsivät itse mangahahmoja tai -sarjakuvia ja katsoivat 
paljon japanilaisia anime-elokuvia. Kaikkien haastatteluihin osallistuneiden 
neljäsluokkalaisten mangaharrastus oli saanut alkunsa jonkun perheeseen 
tai tuttavapiiriin kuuluneen hieman vanhemman harrastajan kautta: kahden 
neljäsluokkalaisen pojan isoveljet olivat tutustuttaneet heidät mangaan, yksi 
neljäsluokkalainen tyttö oli innostunut asiasta samassa kuvataidepiirissä käyneen 
vanhemman tytön kautta, ja yksi neljäsluokkalaisten haastatteluryhmä koostui 
yläkouluikäisten tyttöjen nuoremmille oppilaille pitämään mangakerhoon 
kuuluneista. Vanhemmat mangaharrastajat kertoivat lukeneensa ja piirtäneensä 
mangaa jo useita vuosia, joten ehkä heidänkin harrastuksensa oli aikoinaan 
alkanut samalla tavalla. Yhden kuudesluokkalaisen tytön mangaharrastus oli 
astetta vakavampaa kuin muilla: hän piirsi itse mangaa ja julkaisikin tuotok -
siaan joskus internetissä, hän myös opiskeli japanin kieltä, kuunteli japanilaista 
poppia, keskusteli internetissä aktiivisesti muiden mangaharrastajien kanssa… 
Oman cosplay-asun saaminen ja osallistuminen johonkin coniin (fanitapaami-
seen) olivat toistaiseksi vielä haaveita: omat ompelutaidot eivät riittäneet asun 
tekemiseen, ja pitkä välimatka esti coneihin pääsyn.

Haastattelujen perusteella on vaikea sanoa, millaiset varhaisnuoret valikoi-
tuvat lukijoiksi. Aktiivisissa lukijoissa (samoin kuin niissä, jotka eivät koskaan 
lukeneet kirjoja vapaaehtoisesti) oli niin kaupunkien runsaan harrastustar-
jonnan keskellä eläviä kuin syrjäisellä maaseudulla asuvia. Lukeminen ei ollut 
suinkaan myöskään aktiivilukijoiden ainoa harrastus, sillä monet lukijat olivat 
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myös esimerkiksi aktiivisia urheilijoita, jotka saattoivat käydä urheilutreeneissä 
lähes päivittäin. Toisaalta edes kirjalliset harrastukset tai lahjat eivät välttämättä 
merkinneet sitä, että haastatellut olisivat olleet aktiivisia lukijoita: sen paremmin 
kaksi ”kirjoittajina” haastatteluun valikoitunutta kuudesluokkalaista kuin kolme 
neljäsluokkalaista sanataidekerhossa käynyttä neljäsluokkalaista poikaakaan eivät 
olleet aktiivilukijoita. Useimpien lukijoiden muut mediankäytöt muistuttivat 
myös hyvin pitkälle heidän ikäistensä vähemmän lukevien tyttöjen ja poikien 
mediankäyttöjä: lukevat pojat pelasivat yleensä myös melko paljon digitaalisia 
pelejä, ja lukevat tytöt käyttivät yhteisöpalveluja vähintään yhtä innokkaasti 
kuin vähemmän lukevat tytötkin.

Kaikki runsaasti lukevat varhaisnuoret myös seurasivat kuvamedioita, mutta 
rentoutumiseen tai ajanvietteeksi he valitsivat usein mieluummin kirjan lukemi-
sen kuin television katselun. Tämäkin valinta saattoi tosin riippua tilanteesta ja 
omasta olotilasta, sillä kirjan koettiin vaativan enemmän keskittymiskykyä kuin 
kuvaohjelman katselun, joten todella väsyneenä myös innokkaimmat lukijat 
rentoutuivat katsomalla televisio-ohjelmia.

Yhdestä asiasta kaikki kirjoja lukeneet haastatellut olivat kuitenkin samaa 
mieltä: jos samasta tarinasta tehtyä kirjaa ja elokuvaa piti verrata toisiinsa, niin 
kirja oli heidän mielestään (lähes) poikkeuksetta parempi.

H: Miten muuten on, jos on sama tarina esim. kirjana ja elokuvana tai televisio-
sarjana, niin kummasta te tykkäätte enemmän… siis lukea vai katsoo sitä?

P: Kirja on yleensä aina parempi.
T: No, se vähän riippuu. Niinku esim. Twilightista mä pidän paljon enemmän 

elokuvina. Koska mä en… on ne kirjatkin ihan hyviä, paitsi että ne on joten-
kin liian pitkitettyjä… Mut kyl mä yleensä pidän enemmän kirjoista, niinku 
paljon enemmän, mut… jos se elokuva on tosissaan tosi laadukas, niinku just 
Twilightit ja tällaiset on, niin kyl mä sit niistä elokuvista

P: Ja sit elokuvat on… Jos niinku eka lukee kirjan ja sitten kattoo elokuvan, niin 
se vähän niinku pilaa sen mielikuvituksen se leffa. Jos on niinku kuvitellut 
kaikki ite. Ja sit jos kattoo eka leffan, niin sit ei voi kuvitella mitään, kun lukee 
kirjaa.

H: Jos olis sellainen pakkotilanne, niin kumman haluaisitte ensin, kirjan vai elo-
kuvan?

P: Kirja.
T: Kirja. Mut en mä niinku kirjan lukemisen jälkeen haluu kattoo elokuvaa. Kun 

jos mä oon lukenut kirjan ja sitten katon sen leffan… tai jos siitä on tehty joku 
sarja… niin mua ärsyttää aina kun leffoissa hypitään … jotain kohtii yli. Sillai. 
Ja nii ku Nälkäpelissä joku sano että siitä oli jätetty jotain hahmoja kokonaan 
pois.

(H24. 6. luokan sekaryhmä.)

H: No, kummat on kivempia, Risto Räppääjä -kirjat vai -elokuvat?
P1: No, ehkä elokuvat vähän.
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H: Minkä takia elokuva on kivempi?
P1: Kun lukemisessa menee vähän enemmän voimaa.
H: Että se on helpompaa se leffan katselu?
P1: Niin.
H: Mutta ne on kuitenkin niin mielenkiintoisia kirjoja, että jaksat lukea?
P1: Niin.
H: No, kummat sinusta [toiselle pojalle] on kivempia [Risto Räppääjä] kirjat vai 

elokuvat?
P2: Kummatkin.
H: No, mitäs kivaa on kirjassa? Onks kirjassa joku asia parempaa kuin elokuvas-

sa?
P2: No, kirjassa kerrotaan kaikista paljon enemmän.
P1: Ja kirjassa on semmoisia juttuja, mitä siinä elokuvassa ei ole.
H: Että elokuvasta on jätetty osa pois…
P2: Neropatin päiväkirjastakin on tehty elokuva. Mä katoin sen viime lauantaina. 

Niin siinä oli jätetty ihan hirveesti pois. Ja siinä ekana oli rullaluistelua, vaikka 
se oli lopussa siinä kirjassa.

H: Että ne oli eri järjestyksessä?
P2: Elokuvassa muutetaan niitä, ja poistetaan kohtia.

(H18. 4. luokan pojat.)
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Lukeminen tiivistettynä

Kirjoja luki ainakin joskus 83 prosenttia varhaisnuorista.•	

Tytöt lukivat kirjoja selvästi poikia useammin. Kirjoja luki •	
päivittäin yli kaksi kolmasosaa tytöistä ja reilu puolet pojis-
ta. Lähes päivittäin kirjoja luki puolet tytöistä ja kolmannes 
pojista.

Sanomalehtiä jossain muodossa luki viikoittain puolet vas-•	
taajista. Kuudesluokkalaisista yli puolet luki sanomalehtiä 
viikoittain. Painettuja sanomalehtiä luki hieman useampi 
kuin verkkosanomalehtiä.

Aikakauslehtiä luki joko verkossa tai painettuna kaksi kol-•	
masosaa varhaisnuorista ja viikoittain niitä luki reilu kolman-
nes. Säännöllisimmin aikakauslehtiä lukivat kuudesluokkalai-
set tytöt, joista yli puolet luki niitä viikoittain.

Eri kirjatyypeistä pojat lukivat lähinnä sarjakuvakirjoja, •	
mutta jonkin verran myös fantasiaa ja scifiä, tietokirjoja ja 
lasten ja nuorten romaaneja.

Tytöt lukivat erityisesti lasten ja nuorten romaaneja, sarja-•	
kuvakirjoja sekä fantasiaa ja scifiä.

Pojat lukivat useimmin sarjakuvalehtiä, urheilulehtiä sekä •	
tekniikka- ja moottorilehtiä. Poikien selvästi suosituin aika-
kauslehti oli Aku Ankka.

Tytöt lukivat useimmin sarjakuvalehtiä, nuortenlehtiä, las-•	
tenlehtiä sekä eläin- ja luontolehtiä. Tyttöjen suosituimpia 
lehtiä olivat Demi, Aku Ankka, Koululainen ja Miss Mix.
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Radion ja musiikin kuuntelu

Varhaisnuorilta kysyttiin lomakkeessa, kuinka usein he kuuntelivat radion 
musiikkiohjelmia, muita radio-ohjelmia ja musiikkia. Kaikista vastaajista lähes 
puolet kuunteli musiikkia jostain lähteestä ainakin kerran päivässä, ja kolme 
neljäsosaa kuunteli sitä vähintään melkein joka päivä. Viikoittain musiikkia 
kuunteli 82 prosenttia. Radion musiikkiohjelmia ainakin melkein joka päivä 
kuunteli 41 prosenttia, ja muista lähteistä musiikkia kuunteli yhtä usein kaksi 
kolmasosaa kaikista vastaajista. Muita radio-ohjelmia kuunteli ainakin lähes joka 
päivä vajaa neljännes vastaajista ja ainakin kerran viikossa 44 prosenttia.

Huomattavasti suurempi osa kuudesluokkalaisista kuin neljäsluokkalaisista 
kuunteli musiikkia säännöllisesti eri lähteistä, mutta tyttöjen ja poikien väliset 
erot musiikinkuuntelun säännöllisyydessä olivat varsin pieniä. Neljäsluokkalais-
ten radion ja musiikin kuunteleminen on esitetty kuviossa 21 ja kuudesluok-
kalaisten radion ja musiikin kuunteleminen kuviossa 22. Kuudesluokkalaisista 
59 prosenttia ja 38 prosenttia neljäsluokkalaisista kuunteli musiikkia jostain 
lähteestä vähintään kerran päivässä. Kuudesluokkalaisista tytöistä näin usein 
musiikkia kuunteli 63 prosenttia ja kuudesluokkalaisista pojista 55 prosenttia. 
Vähintään melkein joka päivä musiikkia jostain lähteestä kuunteli 84 prosenttia 
kuudesluokkalaisista ja 66 prosenttia neljäsluokkalaisista.

Kuvio 21. Radion ja musiikin kuuntelemisen useus, neljäsluokkalaiset.
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Kuvio 22. Radion ja musiikin kuuntelemisen useus, kuudesluokkalaiset.
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Radion musiikkiohjelmia kuunteli vähintään melkein joka päivä lähes puolet 
kuudesluokkalaisista ja reilu kolmannes neljäsluokkalaisista. Kuudesluokkalai-
sista tytöistä näitä ohjelmia kuunteli vähintään kerran päivässä 31 prosenttia 
ja pojista 19 prosenttia.

Muista lähteistä musiikkia kuunteli ainakin kerran päivässä 54 prosenttia 
kuudesluokkalaisista ja 32 prosenttia neljäsluokkalaisista. Vähintään melkein 
joka päivä musiikkia muista lähteistä kuunteli 77 prosenttia kuudesluokkalaisista 
ja 59 prosenttia neljäsluokkalaisista.

Vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa radion ja musiikin 
kuuntelusta kysyttiin hieman eri tavalla, eli vastaajilta kysyttiin erikseen radion 
kuuntelusta ja musiikin kuuntelusta muista lähteistä, mutta radion kuuntelussa 
ei erotettu musiikkiohjelmia ja muita ohjelmia toisistaan. Viidesluokkalaisista 
musiikkia kuunteli (muualta kuin radiosta) joka päivä tai melkein joka päivä 
puolet ja viikoittain 77 prosenttia, ja kolmasluokkalaisista musiikkia kuunteli 
päivittäin reilu kolmannes ja viikoittain 59 prosenttia. Tämän tutkimuksen 
mukaan neljäsluokkalaiset kuuntelivat musiikkia suunnilleen yhtä usein kuin 
vuoden 2011 tutkimuksen kolmasluokkalaiset, ja kuudesluokkalaiset hieman 
enemmän kuin vuoden 2011 tutkimuksen viidesluokkalaiset, joten näyttää 
siltä, että varhaisnuorten musiikin kuuntelemisen useus on pysynyt suunnilleen 
samalla tasolla.

Varhaisnuoria pyydettiin kyselylomakkeessa nimeämään yksi tai muutamia 
suosikkiradiokanavistaan. Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien sekä kuu-
desluokkalaisten tyttöjen ja poikien suosikkiradiokanavat on esitetty liitteessä 
9a.
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Vähintään yhden suosikkiradiokanavan ilmoitti 64 prosenttia kaikista kyse-
lyyn vastanneista neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Selvästi suosituin radiokanava 
varhaisnuorten keskuudessa oli NRJ, jonka ilmoitti yhdeksi (mahdollisesti kah-
desta) suosikkikanavastaan 60 prosenttia kaikista suosikkikanavan maininneista. 
Toiseksi suosituin kanava oli The Voice, jonka mainitsi suosikikseen viidesosa 
nuorista. Muita varsin usein suosikkikanaviksi mainittuja radiokanavia olivat 
Radio Nova ja YleX. Tyttöjen keskuudessa varsin suosittu oli myös Radio Suomi-
POP ja poikien keskuudessa vastaavasti Radio Rock. Kaikilla varhaisnuorten 
suosikkikanavilla oli valtakunnallisesti hyvin laaja kuuluvuusalue, minkä lisäksi 
monia niistä voi kuunnella internetin välityksellä, joten alueellisia eroja radio-
kanavien suosituimmuudessa ei ollut lainkaan.

Kuunnelluimmat ja suosituimmat musiikkilajit 
ja suosikkiartistit

Kuudesluokkalaisilta kysyttiin lomakkeessa eri musiikkilajien kuuntelusta ja 
suosituimmuudesta. Kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien kuunnelluimmat 
musiikkilajit on esitetty liitteessä 9b ja heidän itselleen tärkeimmiksi nimeämät 
musiikkilajit liitteessä 9c.

Kuviossa 23 on esitetty kuudesluokkalaisten useimmin kuuntelemat musiik-
kilajit. Kuudesluokkalaisten kuunnelluimmat ja pidetyimmät musiikkilajit olivat 
pitkälti samoja, eli varhaisnuoret kuuntelivat pääasiassa sellaista musiikkia, josta 
he erityisesti pitivät. Musiikkia on nykyisin saatavissa niin monista lähteistä, 
ja radiokanavien musiikkitarjonta on varsin erikoistunutta, joten jokaisen on 
helppo löytää kuunneltavakseen juuri itselleen mieluista musiikkia.

Kuudesluokkalaisten keskuudessa kuunnelluimpia ja pidetyimpiä musiik-
kilajeja olivat rap, hip hop ja R&B sekä pop. Molempia kuunteli usein kaksi 
kolmasosaa kuudesluokkalaisista. Rap, hip hop ja R&B oli kyselylomakkeessa 
sisällytetty yhteen vastausluokkaan, mutta kuudesluokkalaisten suosikkiartistia 
tai -yhtyettä koskevaan kysymykseen antamien vastausten perusteella voi pää-
tellä, että pojat pitivät erityisesti rapista ja tytöt taas enemmän R&B:stä. Poppia 
ilmoitti kuuntelevansa säännöllisesti 82 prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä, 
mutta vain hieman yli puolet kuudesluokkalaisista pojista.

Elektronista musiikkia ja rockia kuunteli kumpaakin usein 41 prosenttia 
kuudesluokkalaisista. Kumpikin näistä musiikinlajeista oli kuunnellumpi ja 
suositumpi poikien kuin tyttöjen keskuudessa.
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Kuvio 23. Kuudesluokkalaisten usein kuuntelemat musiikkilajit.
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Hevi- ja metallimusiikkia kuunteli usein 14 prosenttia ja iskelmää 13 prosenttia 
kaikista kuudesluokkalaisista. Kumpikaan näistä lajeista ei kuitenkaan kuulunut 
kovin monen vastaajan kolmen suosituimman musiikkilajin joukkoon. Jazzia 
tai bluesia, klassista musiikkia, uskonnollista musiikkia sekä kansanmusiikkia 
tai maailmanmusiikkia kuunteli usein vain hyvin harva kuudesluokkalainen.

Varhaisnuoria pyydettiin kyselylomakkeessa nimeämään yksi tai muutamia 
suosikkiartisteistaan tai -yhtyeistään. Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien 
sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien suosikkiartistit on esitetty liitteessä 
9d.
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Tyttöjen ja poikien suosikkiartistilistat poikkeavat hyvin paljon toisistaan, eikä 
listojen kärkisijoilta löydy lainkaan samoja artisteja tai yhtyeitä. Ainoa poikkeus 
on teinipoppari Robin, joka oli tyttöjen lisäksi myös yksi neljäsluokkalaisten 
poikien suosikeista. Neljäsluokkalaisilta tytöiltä Robin keräsi kaikkein eniten 
suosikkiartistimainintoja.

Tyttöjen suosikkilistoilla on paljon naispoppareita tai -artisteja. R&B-artisti 
Rihanna, elektropoppari Lady Gaga sekä soulpoppia esittävä Adele olivat sekä 
neljäs- että kuudesluokkalaisten tyttöjen suosiossa. Neljäsluokkalaisten tyttöjen 
suosikkeihin kuului useampia kotimaisia naispoppareita: Anna Abreu, PMMP 
ja Chisu. Kuudesluokkalaisten tyttöjen ykkössuosikki oli irlantilainen poika-
bändi One Direction, ja muihin suosikkeihin kuului Robinin lisäksi myös Justin 
Bieber. Muita kuudesluokkalaisten tyttöjen suosikkeja olivat Pitbull, David 
Guetta ja Bruno Mars, sekä LMFAO-yhtye, joka kuului myös neljäsluokka-
laisten poikien suosikkeihin.

Kuudesluokkalaisten poikien useimmin suosikikseen mainitsema artisti oli 
amerikkalainen elektro- ja dubstep-artisti Skrillex. Neljäsluokkalaisten poikien 
suosituimpiin esiintyjiin kuuluivat elektroyhtye LMFAO sekä Robin, mutta 
muuten kaikki poikien suosikkiartisteikseen mainitsemat esiintyjät olivat räp-
päreitä. Kotimaisia suomeksi esiintyviä artisteja olivat jare&VilleGalle (JVG), 
Petri Nygård ja Cheek. Englanninkielisistä räppäreistä eniten suosikkimainintoja 
pojilta sai Eminem.

Varhaisnuorten suosikkiartistit olivat pitkälti samoja kuin vuoden 2011 Las-
ten Mediabarometri -tutkimukseen osallistuneilla kolmas- ja viidesluokkalaisilla. 
Uusina niminä suosikkilistoille tulleet nimet (mm. Robin, One Direction ja 
Skrillex) olivat sellaisia artisteja tai ryhmiä, jotka olivat nousseet suosioon vasta 
edellisen tutkimuksen aineiston keräämisen jälkeen.

Musiikin kuuntelu varhaisnuorten arjessa

Kyselyn tulosten perusteella varhaisnuoret kuuntelivat todella paljon musiikkia 
niin radiosta kuin muistakin lähteistä, mutta musiikinkuuntelua käsiteltiin varsin 
harvoissa haastatteluissa, koska useimmat haastatellut eivät nostaneet musiikkia 
itselleen tärkeimpien medioiden tai mediasisältöjen joukkoon. Monissa haas-
tatteluissa musiikki nousi esiin muiden mediankäyttöjen sivujuonteena, kun 
esimerkiksi internetiä ja kännykkää kerrottiin käytettävän musiikinkuunteluun, 
tai kun musiikinkuuntelu mainittiin yhtenä samanaikaisesti muiden median-
käyttöjen kanssa tehtävistä asioista.

Musiikkiteollisuuden murroksesta kertonee se, ettei yksikään haastatteluihin 
osallistuneista neljäs- tai kuudesluokkalaisista ainakaan kertonut kuuntelevansa 
musiikkia esimerkiksi cd-levyiltä, vaan musiikkia kuunneltiin joko radiosta, 
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internetistä lähinnä YouTubesta tai omilta kännyköiltä mp3-tallenteina, jotka 
oli hankittu internetistä esimerkiksi Spotify-palvelusta. Omiin puhelimiin tai 
omille tietokoneille tallennettua musiikkia kuuntelivat pääasiassa kuudesluok-
kalaiset. Haastatellut eivät myöskään maininneet kuuntelevansa musiikkia 
erityisesti tätä tarkoitusta varten hankituilta laitteilta, vaan omalta kännykältään 
tai tietokoneeltaan; myös iPodien ja erillisten mp3-soitinten aikakausi oli siis 
mennyt ohi.

Eräässä kuudesluokkalaisten (urheilija)poikien haastattelussa musiikki tuli 
esille, kun puhuttiin tyttöjen ja poikien erilaisista mediankäyttötavoista (poikien 
mielestä tytöillä ja pojilla oli erilainen maku pelien ja musiikin suhteen).

H: Mitenkäs se [tyttöjen ja poikien] musiikkimaku sitten eroaa… onko teillä 
samanlainen musiikkimaku tyttöjen kanssa?

P1: Ei.
P2: Yleensä pojilla on niinku jotkut mieslaulajat ja tytöillä on just jotkut Rihannat 

ja nää…
P3: Justin Bieberit…
 (naurua)
H: Mimmoisestakas musiikista te tykkäätte?
P3: Cheek.
P1: Eminem.
P3: Elastinen.
H: Että te olette enemmän räpin ja hiphopin puolella. Entäs sinä [kolmannelle]?
P2: Mulla on aika samat.
H: Mitäs tytöt sitten kuuntelee?
P2: Justin Bieberiä… ja Robinia...
 (naurua)
H: Te vaan pilkkaatte sitä Robinia, kun te ootte kateellisia, kun kaikki tytöt tyk-

kää… (nauran)
P2: En mä haluais olla sellainen tyttömies. Se näyttää ihan naiselta.

(H13. 6. luokan pojat.)

Haastattelut vahvistivatkin kyselylomakkeiden antamaa kuvaa tyttöjen ja poi-
kien musiikkimakujen eroista: pojat pitivät erityisesti räpistä ja elektronisesta 
musiikista, kun tytöt kuuntelivat eniten poppia ja popahtavaa r&b:tä. Tämän 
ikäisten varhaisnuorten musiikkimausta ei ole saatavissa laajalla tutkimusotan-
nalla aiemmin kerättyä tutkimustietoa, joten varhaisnuorten musiikkimaun 
muutoksista ei voi sanoa mitään varmaa. Pienempien laadullisten tutkimusten 
perusteella on kuitenkin vaikuttanut siltä, että hevi- ja metallimusiikki oli vielä 
muutamia vuosia sitten erittäin suosittua varhaisnuorten (varsinkin poikien) 
keskuudessa. Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella vaikuttaa siltä, ettei 
hevi- ja metallimusiikki ollut enää uuden sukupolven lempimusiikkia.

Haastatteluihin osallistui myös useita varhaisnuoria, jotka harrastivat itse 
aktiivisesti musiikkia ja soittamista. Haastatteluissa oli mukana muun muassa 
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kaksi bändiä, jotka koostuivat saman (musiikki)luokan oppilaista. Toisessa 
bändissä oli mukana kuudesluokkalaisia tyttöjä ja toisessa neljäsluokkalaisia 
tyttöjä. Lisäksi muissa haastatteluryhmissä oli mukana joitain yksittäisiä soiton-
harrastajia.

Monien aktiivisten soitonharrastajien musiikillinen elämä jakautui kahteen 
hyvinkin erilaiseen osaan: musiikkiopistossa soitettiin klassista musiikkia ja jazzia, 
ja omalla ajalla soitettiin poppia tai rockia omassa, ystävien kanssa perustetussa 
bändissä. Musiikkiopistossa opiskeltiin viulun, pianon tai puhaltimien soittoa, 
kun omassa bändissä soitettiin kitaraa, bassoa tai rumpuja. Musiikkia aktiivisesti 
harrastaneet haastatellut tuntuivatkin hallitsevan hämmästyttävän kirjon eri 
instrumentteja ja musiikinlajeja.

Radion ja musiikin kuuntelu tiivistettynä

Varhaisnuorista kolme neljäsosaa kuunteli musiikkia lähes •	
päivittäin jostain lähteestä. Radiosta musiikkia kuunteli lähes 
päivittäin 41 prosenttia vastaajista, ja muista lähteistä sitä 
kuunteli lähes joka päivä kaksi kolmasosaa.

Kuudesluokkalaiset kuuntelivat musiikkia selvästi useammin •	
kuin neljäsluokkalaiset. Kuudesluokkalaisista 84 prosenttia 
kuunteli musiikkia jostain lähteestä lähes joka päivä.

Muita kuin musiikkiohjelmia kuunteli radiosta lähes päi-•	
vittäin vajaa neljännes ja viikoittain vajaa puolet varhaisnuo-
rista.

Varhaisnuorten keskuudessa suosituimpia radiokanavia •	
olivat NRJ ja The Voice.

Tyttöjen suosikkiartistit edustivat lähinnä poppia tai popah-•	
tavaa r&b:tä, poikien suosikkiartistit taas räppiä ja elektronista 
musiikkia.
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Kännykän käyttö

Kuviosta 24 käy ilmi, kuinka suurella osalla varhaisnuorista oli kännykkä ja 
kuinka monella oli mahdollisuus käyttää internetiä kännykällään.

Kyselyyn vastanneista neljäs- ja kuudesluokkalaisista 99 prosentilla oli käy-
tössään oma kännykkä. Tytöistä oma kännykkä oli kolmea neljäsluokkalaista 
vastaajaa lukuun ottamatta jokaisella, ja pojista omaa kännykkää ei ollut kuu-
della neljäs- ja kuudella kuudesluokkalaisella pojalla. Ilman omaa kännykkää 
olevat vastaajat asuivat tasaisesti ympäri maata eri otanta-alueilla (Uuttamaata 
lukuun ottamatta), erikokoisilla paikkakunnilla ja tulivat kaikkiaan kymmenestä 
eri koulusta.

Kuvio 24. Oman kännykän omistus ja mahdollisuus käyttää internetiä omalla 
kännykällä.
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Kaikista vastaajista 48 prosentilla oli puhelimessaan internetyhteys, jota he saivat 
myös käyttää. Mahdollisuus internetyhteyteen oli kaikkiaan 70 prosentilla, mutta 
21 prosenttia vastaajista oli kielletty käyttämästä kännykän nettiyhteyttä. Tytöillä 
ja pojilla oli nettiyhteys puhelimissaan suunnilleen yhtä usein, mutta pojilla oli 
lupa tämän yhteyden käyttöön selvästi tyttöjä useammin. Pojista 56 prosenttia, 
mutta tytöistä vain 40 prosenttia sai käyttää internetiä kännykällään. Neljännen 
luokan tytöistä vain 29 prosentilla, mutta samanikäisistä pojista puolella oli 
oman ilmoituksensa mukaan lupa käyttää internetiä kännykällään.

Varhaisnuorilta kysyttiin, mitä he tekivät kännyköillään ja kuinka usein ja 
mitkä kännykän käyttötavat olivat heille itselleen kaikkein tärkeimpiä. Ku vios sa 
25 on esitetty vastaajien itselleen tärkeimmiksi kokemat käyttötavat ja ku vios sa 
26 kännykän yleisimmät käyttötavat. Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien 
sekä kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien yleisimmät kännykkä käytöt on 
esitetty liitteessä 10a ja heidän itselleen tärkeimmiksi nimeämät kännykkäkäytöt 
liitteessä 10b.

Kuvio 25. Kännykän itselle tärkeimmät käyttötavat.
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Kuvio 26. Kännykän yleisimmät käyttötavat.
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Puhelujen soittaminen ja tekstiviestit olivat sekä kännykän yleisimmät että 
varhaisnuorille tärkeimmät käyttötavat. Puheluita soitti tai vastaanotti usein 88 
prosenttia kaikista varhaisnuorista ja tekstiviestejä lähetti tai vastaanotti heistä 
usein 84 prosenttia. Tekstiviestit olivat suhteessa tärkeimpiä kuudesluokkalaisille 
tytöille, sillä 89 prosenttia heistä käytti usein sekä puheluita että tekstiviestejä, 
kun nuoremmista tytöistä ja pojista hieman useampi käytti puheluita kuin 
tekstiviestejä. Kuudesluokkalaisista tytöistä 81 prosenttia mainitsi tekstiviestit 
yhtenä itselleen tärkeimmistä kännykän käyttötavoista, kun puhelut tällaisiksi 
nimesi heistä 76 prosenttia. Nuoremmissa tytöissä ja pojissa useammat pitivät 
puheluita kuin tekstiviestejä yhtenä kännykän tärkeimmistä käyttötavoista.

Kännykän kameraa käytti usein kaksi kolmasosaa vastaajista: 75 prosenttia 
tytöistä ja 62 prosenttia pojista. Yksi kännykän tärkeimmistä käyttötavoista 
kamera oli neljäsosalle tytöistä ja 15 prosentille pojista.

Musiikkia tai radiota kännykällä kuunteli usein kaksi kolmasosaa vastaajista. 
Kuudesluokkalaisista musiikkia tai radiota kuunteli usein 76 prosenttia ja neljäs-
luokkalaisista 58 prosenttia. Musiikin tai radion kuuntelemisen mainitsi yhdeksi 
kännykän tärkeimmistä käyttötavoista 41 prosenttia kuudesluokkalaisista (46 
prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä) ja 30 prosenttia neljäsluokkalaisista.

Kännykkään asennettuja pelejä pelasi usein 59 prosenttia kaikista vastaajista, 
57 prosenttia tytöistä ja 61 prosenttia pojista. Neljäsluokkalaisista pojista 22 
prosenttia nimesi kännykkäpelien pelaamisen yhdeksi itselleen tärkeimmistä 
kännykänkäyttötavoista, kun kuudesluokkalaisista pojista tällaiseksi ne nimesi 
13 prosenttia ja tytöistä 8 prosenttia.

Sosiaalista mediaa käytti kännykältään usein 27 prosenttia kaikista vastaa-
jista. Kuudesluokkalaisista sitä käytti usein 40 prosenttia ja neljäsluokkalaisista 
14 prosenttia. Niistä vastaajista, jotka voivat käyttää kännykällään internetiä, 
sosiaalista mediaa käytti usein kolmannes neljäsluokkalaisista ja lähes kaksi 
kolmas osaa kuudesluokkalaisista. Sosiaalisen median käyttämisen mainitsi 
yhdeksi itselleen tärkeimmistä kännykän käyttötavoista viidesosa kaikista 
kuudesluokkalaisista ja 5 prosenttia viidesluokkalaisista. Internetiä kännykällä 
käyttämään pystyvistä kuudesluokkalaisista tytöistä sosiaalisen median mainitsi 
yhdeksi tärkeimmistä kännykän käyttötavoista 40 prosenttia ja kuudesluokka-
laisista pojista 29 prosenttia.

Muilla internetsivuilla vieraili kännykällään usein 23 prosenttia kaikista 
vastaajista. Tähän tarkoitukseen kännykkää käyttivät usein erityisesti kuudes-
luokkalaiset pojat, joista kolmannes selaili usein verkkosivuja kännykällä. Niistä 
varhaisnuorista, joilla oli mahdollisuus ja lupa käyttää internetiä kännykällä, 
nettisivuja selaili kännykällä usein puolet kuudesluokkalaisista ja kolmannes 
neljäsluokkalaisista. Nettisivujen selaaminen oli kuitenkin yksi itselle tärkeim-
mäksi mielletty kännykänkäyttö vain hyvin harvoille niistäkin vastaajista, joilla 
oli mahdollisuus käyttää internetiä kännykällään.
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Videoklippejä tai elokuvia katseli kännykällään usein 22 prosenttia kaikista 
vastaajista: 30 prosenttia pojista ja 14 prosenttia tytöistä. Kaikista kuudesluok-
kalaisista pojista videoklippejä katseli kännykällään usein kolmannes ja neljäs-
luokkalaisista pojista neljännes. Niistä pojista, joilla oli mahdollisuus käyttää 
internetiä kännykällä, puolet katseli videoklippejä usein.

Nettipelejä pelasi kännykällä 13 prosenttia kaikista vastaajista, 17 prosenttia 
pojista ja 10 prosenttia tytöistä. Pojista, joilla oli mahdollisuus käyttää internetiä 
kännykällä, vajaa kolmannes pelasi usein nettipelejä.

Kännykän paikannuspalveluita käytti usein 13 prosenttia kaikista vastaajis-
ta: 17 prosenttia pojista ja 8 prosenttia tytöistä. Kaikista kuudesluokkalaisista 
pojista paikannuspalveluita käytti kännykällään usein viidennes. Niistä pojista, 
joilla oli mahdollisuus käyttää internetiä kännykällä, reilu neljännes käytti 
paikannuspalveluita usein.

Sähköpostia käytti kännykällään usein 12 prosenttia kaikista vastaajista ja 
23 prosenttia niistä, joilla oli mahdollisuus käyttää internetiä kännykällään. 
Ostoksia maksoi (esim. automaateilla) usein 6 prosenttia ja maksullisia palve-
luita kuten soittoääniä tai pelipoletteja kännykällä hankki 3 prosenttia kaikista 
vastaajista.

Vaikka huomattava osa niistä varhaisnuorista, joilla oli mahdollisuus käyt-
tää internetiä kännykällään, käyttikin kännykällään erilaisia nettisovelluksia, 
niin kännykän tärkeimmät käyttötavat olivat heille pitkälti samat kuin niille 
ikätovereille, joilla ei ollut kännykässään internetiä käytössä. Kännykän selvästi 
tärkeimmät käyttötavat olivat puhelut ja tekstiviestit. Myös musiikin tai radion 
kuuntelu ja kännykälle ladattujen pelien pelaaminen olivat tärkeitä hyvin suurelle 
osalle vastaajista. Kännykän internetsovelluksista vain sosiaalisen median käyttö 
oli yksi tärkeimmistä kännykän käyttötavoista kuudesluokkalaisille vastaajille: 
40 prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä ja 29 prosenttia kuudesluokkalaisista 
pojista, joilla oli mahdollisuus käyttää internetiä kännykällään, piti sitä yhtenä 
itselleen tärkeimmistä kännykän käyttötavoista. Kaikki muut kännykän netti-
sovellukset olivat yksi tärkeimmiksi koetuista kännykän käyttötavoista vain 
hyvin pienelle osalle niistäkin varhaisnuorista, joilla oli mahdollisuus käyttää 
internetiä omalla kännykällään.



116 117

Lasten mediabarometri 2012

116

Kännykän käyttö tiivistettynä

Melkein jokaisella varhaisnuorella on oma kännykkä. Inter-•	
netyhteys puhelimessaan on yli kahdella kolmasosalla, mutta 
lupa käyttää internetiä oli vain vajaalla puolella varhaisnuo-
rista.

Kännyköitä käytettiin yleisimmin puheluihin, tekstivies-•	
teihin, kamerana, musiikin tai radion kuunteluun ja pelien 
pelaamiseen.

Itselle tärkeimmiksi käyttötavoiksi miellettiin useimmin •	
puhelut, tekstiviestit ja musiikin tai radion kuunteleminen.

Sosiaalista mediaa käytti kännykällään lähes kaksi kolmas-•	
osaa niistä kuudesluokkalaisista, jotka saivat käyttää inter-
netiä kännykällään. Heistä 40 prosenttia ilmoitti sosiaalisen 
median yhdeksi itselleen tärkeimmistä kännykänkäytöistä. 
Myös muita kännykän internetsovelluksia käytettiin, mikäli 
käyttö oli mahdollista, mutta näitä ei koettu itselle tärkeiksi 
käyttötavoiksi.
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Omien tuotosten julkaiseminen 
mediassa

Kyselylomakkeessa haluttiin selvittää myös sitä, käyttävätkö varhaisnuoret 
median tarjoamia mahdollisuuksia itse tekemiensä asioiden julkaisemiseen ja 
levittämiseen. Lomakkeessa kysyttiin erikseen kuuden erityyppisen itse tehdyn 
materiaalin julkaisemisesta mediassa: olivatko vastaajat julkaisseet median kautta 
itse kirjoittamiaan tekstejä, itse tekemäänsä tai esittämäänsä musiikkia, omia sar-
jakuviaan, piirustuksiaan tai maalauksiaan, itse ottamiaan valokuvia, itse tehtyjä 
videoita tai elokuvia tai itse tehtyjä tietokoneohjelmia kuten esimerkiksi pelejä. 
Monet neljäs- ja kuudesluokkalaisista kokivat näihin kysymyksiin vastaamisen 
hankalaksi, eivätkä kaikki pyytäneet neuvoa luokassa olleilta tutkimusryhmän 
jäseniltä, vaan 16 prosenttia oli joko jättänyt kokonaan vastaamatta kysymykseen 
tai vastannut siihen selvästi väärin. Kuviossa 27 on esitetty niiden varhaisnuorten 
osuudet, jotka julkaisivat joitain itse tekemiään kulttuurituotteita mediassa. 
Prosenttiosuudet on laskettu kysymykseen hyväksyttävästi vastanneiden 84 
prosentin vastausten perusteella.

Varhaisnuorista yli kaksi kolmasosaa oli joskus julkaissut jotain itse tekemiään 
asioita jonkun median kautta. Kysymyksiin vastanneista kuudesluokkalaisista 
tytöistä omia tuotoksiaan oli julkaissut 90 prosenttia, kuudesluokkalaisista 
pojista 73 prosenttia ja neljäsluokkalaisistakin 56 prosenttia.

Yleisimmin varhaisnuoret julkaisivat median kautta itse ottamiaan valokuvia, 
joita jossain mediassa julkaisi 56 prosenttia kaikista vastaajista. Itse ottamiaan 
valokuvia julkaisi kolme neljäsosaa kuudesluokkalaisista ja kolmannes neljäs-
luokkalaisista. Kuudesluokkalaisista tytöistä itse ottamiaan valokuvia jossain 
mediassa julkaisi 85 prosenttia ja kuudesluokkalaisista pojista 63 prosenttia. 
Yleisimmin varhaisnuoret julkaisivat valokuvia yhteisöpalveluissa kuten esi-
merkiksi Facebookissa. Yhteisöpalveluissa itse ottamiaan valokuvia julkaisi 52 
kaikista kysymyksiin vastanneista varhaisnuorista. Itse ottamiaan valokuvia 
julkaisi yhteisöpalveluissa 82 prosenttia kysymyksiin vastanneista kuudesluok-
kalaisista tytöistä, 61 prosenttia kuudesluokkalaisista pojista ja 28 prosenttia 
neljäsluokkalaisista.
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Kuvio 27. Itse tehtyjen asioiden julkaiseminen jossain mediassa.
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Itse tekemiään videoita tai elokuvia jossain mediassa julkaisi 26 prosenttia kaikista 
kysymyksiin vastanneista. Pojista videoita julkaisi 36 prosenttia ja tytöistä 18 
prosenttia. Kuudesluokkalaisista pojista näitä julkaisi 41 prosenttia, neljäsluok-
kalaisista pojista 30 prosenttia, kuudesluokkalaisista tytöistä 26 prosenttia ja 
neljäsluokkalaisista tytöistä 8 prosenttia. Kaikista kysymyksiin vastanneista 19 
prosenttia oli julkaissut itse tekemiään videoita netin videopalveluissa (esim. 
YouTube) ja 13 prosenttia netin yhteisöpalveluissa. Kuudesluokkalaisista pojista 
28 prosenttia julkaisi omia videoitaan videopalveluiden ja 25 prosenttia yhtei-
söpalveluiden kautta. Kuudesluokkalaisista tytöistä omia videoitaan julkaisi 
videopalveluissa 18 prosenttia ja yhteisöpalveluissa 13 prosenttia. Neljäsluok-
kalaisista pojista omia videoitaan videopalveluissa julkaisi neljännes, mutta 
yhteisöpalveluissa vain 7 prosenttia. Neljäsluokkalaisista tytöistä kummankin 
mainitun väylän kautta videoitaan julkaisi vain 4 prosenttia.

Omia tekstejään kuten novelleja tai runoja julkaisi jossain mediassa 27 pro-
senttia kaikista kysymyksiin vastanneista, 32 prosenttia tytöistä ja 21 prosenttia 
pojista. Eniten omia tekstejään julkaisivat kuudesluokkalaiset tytöt, joista niitä 
julkaisi 35 prosenttia. Neljäsluokkalaisista tytöistä omia tekstejään julkaisi 28 
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prosenttia, neljäsluokkalaisista pojista 22 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 
pojista 20 prosenttia. Omia tekstejään varhaisnuoret julkaisivat pääasiassa 
yhteisöpalveluissa, internetin keskustelupalstoilla, koululehdissä ja muissa leh-
dissä. Yhteisöpalveluissa tekstejään julkaisi 12 prosenttia kaikista vastaajista ja 
15 prosenttia kuudesluokkalaisista. Internetin keskustelupalstoilla tekstejään 
julkaisi 10 prosenttia kaikista kysymyksiin vastanneista ja 15 prosenttia kuu-
desluokkalaisista tytöistä. Koululehdissä omia tekstejään julkaisi 6 prosenttia 
kaikista kysymyksiin vastanneista ja 10 prosenttia neljäsluokkalaisista tytöistä. 
Muissa lehdissä omia tekstejään oli julkaissut 4 prosenttia kysymyksiin vastan-
neista ja 6 prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä.

Omia piirustuksiaan, maalauksiaan tai sarjakuviaan median kautta julkaisi 
18 prosenttia kaikista kysymyksiin vastanneista varhaisnuorista, 23 prosenttia 
tytöistä ja 12 prosenttia pojista. Yksittäisistä kanavista piirustuksia ja sarjakuvia 
julkaistiin yleisimmin yhteisöpalveluissa ja koululehdissä. Yhteisöpalveluissa omia 
piirustuksiaan ja sarjakuviaan oli julkaissut 8 prosenttia kaikista kysymyksiin 
vastanneista ja 17 prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä. Koululehdessä omia 
piirustuksiaan oli julkaissut 5 prosenttia kaikista kysymyksiin vastanneista ja 9 
prosenttia neljäsluokkalaisista tytöistä.

Itse esittämäänsä tai tekemäänsä musiikkia julkaisi mediassa 14 prosenttia 
kaikista kysymyksiin vastanneista varhaisnuorista, 19 prosenttia pojista ja 10 
prosenttia tytöistä. Neljännen luokan pojista omaa musiikkiaan kertoi julkais-
seensa 22 prosenttia, kuudesluokkalaisista pojista 17 prosenttia, kuudesluok-
kalaisista tytöistä 11 prosenttia ja neljäsluokkalaisista tytöistä 10 prosenttia. 
Internetin videopalvelujen kautta omaa musiikkiaan oli julkaissut 9 prosenttia 
kaikista kysymyksiin vastanneista ja 13 prosenttia pojista. Yhteisöpalvelujen 
kautta musiikkia oli julkaissut 5 prosenttia kaikista kysymyksiin vastanneista 
ja 10 prosenttia kuudesluokkalaisista pojista. Omakustanteena musiikkia oli 
julkaissut 1 prosentti vastaajista ja kaupallisena julkaisuna 2 prosenttia vastaajista. 
Kaupallisena julkaisuna musiikkia julkaisseiden varsin suuri osuus selittyy sillä, 
että kolmasosa musiikkia tällä tavoin julkaisseista kävi samaa musiikkiluokkaa, 
ja he olivat olleet mukana samalla levyllä.

Omia tietokoneohjelmia oli julkaissut 4 prosenttia kaikista vastaajista. Pojista 
ohjelmia oli julkaissut 8 prosenttia ja tytöistä 2 prosenttia.
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Asioihin vaikuttaminen median 
kautta

Kuudesluokkalaisilta kysyttiin, olivatko he käyttäneet mediaa vaikuttaakseen 
johonkin asiaan esimerkiksi julkaisemalla omia mielipiteitään. Lomakkeessa 
kysyttiin erikseen, olivatko vastaajat tehneet kymmentä eri asiaa. Kuviosta 28 
näkyy, kuinka suuri osa kuudesluokkalaisista oli yrittänyt vaikuttaa johonkin 
asiaan median kautta.

Kaikista kuudesluokkalaisista kaksi kolmasosaa oli ilmaissut mielipiteitään 
ainakin yhdellä näistä kymmenestä tavasta, ja vähintään kolmella tavalla mieli-
piteitään oli ilmaissut 23 prosenttia kaikista kuudesluokkalaisista. Tytöt olivat 
poikia aktiivisempia ilmaisemaan omia mielipiteitään median kautta. Tytöistä 
vähintään yhdellä tavalla mielipiteitään oli ilmaissut 75 prosenttia ja vähintään 
kolmella tavalla 32 prosenttia. Pojista vähintään yhdellä tavalla mielipiteitään 
oli ilmaissut 59 prosenttia ja vähintään kolmella tavalla 13 prosenttia.

Kuudesluokkalaisten keskuudessa yleisin tapa ilmaista omia mielipiteitään 
mediassa oli kirjoittaa jollekin internetin keskustelupalstalle. Keskustelupalstoille 
oli vähintään kerran kirjoittanut 52 prosenttia kuudesluokkalaisista, ja vähintään 
kolme kertaa niille oli kirjoittanut 30 prosenttia kuudesluokkalaisista. Tytöistä 
keskustelupalstoille oli omia mielipiteitään kirjoittanut vähintään kerran 62 
prosenttia ja vähintään kolme kertaa 39 prosenttia. Pojista keskustelupalstoille 
oli omia mielipiteitään kirjoittanut vähintään kerran 41 prosenttia ja vähintään 
kolme kertaa 20 prosenttia.

Median järjestämiin äänestyksiin oli vähintään kerran osallistunut 42 prosent-
tia kuudesluokkalaisista, ja vähintään kolme kertaa äänestyksiin oli osallistunut 
17 prosenttia. Tytöistä 47 prosenttia ja pojista 37 prosentti oli osallistunut 
äänestyksiin vähintään kerran, ja vähintään kolme kertaa niihin oli osallistunut 
20 prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä ja 14 prosenttia pojista.

Koulun lehteen oli kirjoittanut juttuja 15 prosenttia kaikista kuudesluok-
kalaisista, viidesosa tytöistä ja vajaa kymmenesosa pojista. Koulun sisäisellä 
kanavalla esitettyjä radio- tai televisio-ohjelmia oli ollut mukana tekemässä 14 
prosenttia kuudesluokkalaisista.

Johonkin muuhun lehteen oli kirjoittanut juttuja 14 prosenttia kaikista 
kuudesluokkalaisista, viidesosa tytöistä ja vajaa kymmenesosa pojista. Jollakin 
julkisemmalla kanavalla esitettyjä radio- tai televisio-ohjelmia kertoi olleensa 
mukana tekemässä 11 prosenttia kuudesluokkalaisista.
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Kuvio 28. Kuudesluokkalaisten asioihin vaikuttaminen median kautta esimer-
kiksi omia mielipiteitä julkaisemalla.
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Nettiadressin oli vähintään kerran allekirjoittanut 14 prosenttia kuudesluok-
kalaisista. Kymmenesosa kuudesluokkalaisista oli osallistunut televisio- tai 
radio-ohjelmaan netin kautta tai tekstiviestin lähettämällä, ja yhtä moni oli 
myös soittanut radio- tai televisio-ohjelman lähetykseen. Yleisönosastoon oli 
kirjoittanut 8 prosenttia kaikista kuudesluokkalaisista, 11 prosenttia tytöistä 
ja 6 prosenttia pojista.

Kuudesluokkalaisilta myös kysyttiin, mihin asioihin he olivat halunneet 
vaikuttaa median kautta. Tähän avokysymykseen oli vastannut joka neljäs ky-
selyyn osallistuneista kuudesluokkalaisista tytöistä ja joka kymmenes kyselyyn 
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osallistuneista pojista. Kysymykseen vastanneet tytöt olivat yleisimmin halun-
neet vaikuttaa eläinten oikeuksiin tai turkistarhauksen kieltämiseen. Muita 
useamman tytön mainitsemia aihepiirejä olivat omaan kouluun tai yleisemmin 
koulunkäyntiin liittyvät kysymykset, oman paikkakunnan asiat, ympäristön-
suojelu sekä yleisinhimilliset kysymykset kuten ihmisoikeuskysymykset ja 
rasismi. Kysymykseen vastanneet pojat olivat useimmin halunneet vaikuttaa 
kouluun tai koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin, eläinten oikeuksiin tai oman 
paikka kunnan asioihin.
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Mediataidot

Kuudesluokkalaisten kyselylomake sisälsi muutamia väittämäkysymyksiä, joilla 
pyrittiin kartoittamaan vastaajien mediataitoja. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan 
olivatko he samaa vai eri mieltä neljän eri väittämän kanssa. Kuudesluokkalaisten 
vastaukset mediataitoa koskeviin väittämiin on esitetty kuviossa 29.

Kuudesluokkalaisista kaikkiaan 62 prosenttia oli joko täysin tai vähän samaa 
mieltä väitteen ”Internet-sivuston ulkoasun perusteella on mahdollista sanoa, 
onko sen sisältö luotettavaa vai ei” kanssa. Pojat olivat tyttöjä selvästi useammin 
samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Kuudesluokkalaisista pojista 25 prosenttia 
ja tytöistä 14 prosenttia oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa, ja täysin tai vähän 
samaa mieltä sen kanssa oli 75 prosenttia pojista ja 60 prosenttia pojista.

Kuvio 29. Kuudesluokkalaisten mielipiteet mediataitoja koskeneisiin väittä-
miin.
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Väitteen ”Tosi-TV-ohjelmissa ei ole käsikirjoitusta, vaan ne näyttävät asiat 
niin kuin ne todella tapahtuvat” kanssa oli täysin samaa mieltä 21 prosenttia 
kuudesluokkalaisista ja täysin tai vähän samaa mieltä 63 prosenttia. Tyttöjen ja 
poikien suhtautumisessa tähän väitteeseen ei ollut merkittäviä eroja.

Kuudesluokkalaisista 30 prosenttia oli täysin tai vähän samaa mieltä väit-
teen ”Ei ole tarpeellista lukea artikkelia sanomalehdessä, jos katsoo vain kuvat” 
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kanssa. Täysin samaa mieltä tämän väitteen kanssa oli 14 prosenttia pojista ja 
6 prosenttia tytöistä ja täysin tai vähän samaa mieltä 32 prosenttia pojista ja 
31 prosenttia tytöistä.

Väitteen ”Mainokset antavat oikeata informaatiota tuotteista” kanssa oli 
täysin samaa mieltä 7 prosenttia ja vähän samaa mieltä 28 prosenttia kaikista 
kuudesluokkalaisista. Pojista 39 prosenttia oli väitteen kanssa täysin tai melko 
samaa mieltä, ja tytöistä näin ajatteli 31 prosenttia. Pojista 40 prosenttia ja 
tytöistä 47 prosenttia oli väitteen kanssa vähän eri mieltä, ja molemmista 21 
prosenttia oli sen kanssa täysin eri mieltä.
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Mainonnan seuraaminen ja 
rahankäyttö internetissä

Kysymyslomakkeessa vastaajilta kysyttiin tekivätkö he usein, joskus vai harvoin 
tai ei koskaan muutamia kuluttamiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita. Var-
haisnuorten vastaukset mainonnan seuraamista ja internetkulutusta koskeviin 
väitteisiin on esitetty kuviossa 30.

Kolmannes kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista sanoi lukevansa usein 
mainoksia, joissa markkinoidaan tuotteita heidän ikäisilleen lapsille tai nuoril-
le. Usein tai joskus tällaisia mainoksia luki kolme neljäsosaa varhaisnuorista. 
Neljäsluokkalaisista mainoksia luki usein 23 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 
44 prosenttia. Harvoin tai ei koskaan mainoksia luki 33 prosenttia neljäsluok-
kalaisista ja 12 prosenttia kuudesluokkalaisista.

Kuvio 30. Mainonnan seuraaminen ja rahankäyttö internetissä.
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Kolmannes varhaisnuorista kertoi myös etsivänsä usein internetistä tuotteita, 
joita he haluaisivat ostaa omalla rahalla tai haluaisivat vanhempiensa ostavan 
heille. Usein tai joskus tuotteita etsi kolmas neljäsosaa varhaisnuorista. Kuu-
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desluokkalaisista tuotteita netistä etsi usein 43 prosenttia ja usein tai joskus 
84 prosenttia. Neljäsluokkalaisista pojista tuotteita haki usein 35 prosenttia ja 
usein tai joskus 76 prosenttia, mutta neljäsluokkalaisista tytöistä tuotteita etsi 
usein vain 17 prosenttia ja usein tai joskus 50 prosenttia.

Varhaisnuorista 13 prosenttia osti usein tuotteita verkkokaupoista (tai heille 
ostettiin niitä). Usein tai joskus nettiostoksia teki 62 prosenttia varhaisnuorista. 
Ostoksia verkkokaupoista teki usein 15 prosenttia kuudesluokkalaisista ja usein 
tai joskus 69 prosenttia. Neljäsluokkalaisista pojista nettiostoksia teki usein 14 
prosenttia ja usein tai joskus 59 prosenttia, mutta neljäsluokkalaisista tytöistä 
tuotteita etsi usein vain 8 prosenttia ja usein tai joskus 49 prosenttia.

Nettipeleihin tai -yhteisöihin rahaa käytti usein 4 prosenttia varhaisnuorista ja 
usein tai joskus 13 prosenttia. Tällä tavalla rahaa käyttivät eniten neljäsluokkalai-
set pojat, joista 8 prosenttia käytti usein rahaa nettipeleihin tai -nettiyhteisöihin, 
ja usein tai joskus heistä käytti niihin rahaa 20 prosenttia. Neljäsluokkalaisista 
tytöistä ja kuudesluokkalaisista nettipeleihin ja -yhteisöihin käytti rahaa usein 
tai joskus vain 11 prosenttia. Suosikkisivustomaininnoista päätellen neljäsluok-
kalaiset pojat käyttivät rahaa lähinnä Aapeli-pelisivustolla ja Habbossa.

Samoja kulutukseen ja rahankäyttöön liittyviä kysymyksiä oli mukana myös 
vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuksessa. Erityisesti ostettavien tuot-
teiden etsiminen internetistä tuntui yleistyneen huomattavasti vuoden aikana. 
Vuoden 2011 tutkimuksessa kolmasluokkalaisista oli internetistä etsinyt tuotteita 
usein joka kymmenes kolmasluokkalaisista ja joka seitsemäs viidesluokkalaisista. 
Lapsille tai nuorille suunnatun mainonnan lukeminen oli yleistynyt hieman, 
mutta rahankäyttö nettipeleihin tai -yhteisöihin ei ollut lisääntynyt.
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Mediankäytön tavat ystäväpiirissä 
ja kotona

Kysymyslomake sisälsi myös muutamia yleisiä mediankäyttötapoja ja perheessä 
vallitsevia mediankäyttöä koskevia sääntöjä ja rajoituksia koskevia väittämäkysy-
myksiä. Varhaisnuorten vastaukset mediankäytön tapoja, sääntöjä ja rajoituksia 
koskeviin väitteisiin on esitetty kuviossa 31.

Puolet kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista oli täysin samaa mieltä väit-
teen ”Käytän usein montaa mediaa samanaikaisesti (esim. musiikkia ja nettiä)” 
kanssa. Samaa tai vähän samaa mieltä väitteen kanssa oli 78 prosenttia. Kuu-
desluokkalaisista täysin samaa mieltä tämän väitteen kanssa oli 61 prosenttia 
ja neljäsluokkalaisista 39 prosenttia. Täysin tai vähän eri mieltä väitteen kanssa 
oli 14 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 33 prosenttia neljäsluokkalaisista. 
Kuudesluokkalaisista tytöt käyttivät useita medioita yhtä aikaa vielä poikiakin 
useammin, sillä kuudennen luokan tytöistä peräti 68 prosenttia oli täysin samaa 
mieltä väitteen kanssa, kun pojista näin kertoi 53 prosenttia.

Neljäs- ja kuudesluokkalaisista 37 prosenttia oli samaa mieltä väittämän 
”Tietystä musiikkityylistä, bändistä tai esiintyjästä pitäminen on tärkeää minun 
ystäväpiirissäni” kanssa. Täysin eri mieltä tämän väitteen kanssa oli 36 pro-
senttia varhaisnuorista. Kuudesluokkalaisista pojista tämän väitteen kanssa oli 
täysin tai vähän samaa mieltä 45 prosenttia, kun kuudesluokkalaisista tytöistä 
ja neljäsluokkalaisista näin ajatteli noin kolmannes.

Kaveriporukoissa kuitenkin selvästi keskustellaan mediaan liittyvistä asiois-
ta, sillä kolmannes varhaisnuorista oli täysin samaa mieltä väittämän ”Saan 
yleensä tietää uusista peleistä, televisio-ohjelmista tai kirjoista kavereiltani” 
kanssa, ja täysin tai vähän samaa mieltä tämän väittämän kanssa oli kolme 
neljäsosaa vastaajista. Kaveripiiri on tärkeämpi tiedonlähde neljäsluokkalaisille 
kuin kuudesluokkalaisille ja pojille tärkeämpi kuin tytölle. Täysin samaa mieltä 
tämän väittämän kanssa oli 43 prosenttia neljäsluokkalaisista pojista, kolman-
nes neljäsluokkalaisista tytöistä ja kuudesluokkalaisista pojista ja 23 prosenttia 
kuudesluokkalaisista tytöistä.
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Kuvio 31. Mediankäytön tavat, säännöt ja rajoitukset.
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Varhaisnuorista 27 prosenttia oli täysin tai vähän samaa mieltä väitteen ”Mi-
nun täytyy usein kysyä neuvoa mediavälineiden käyttöä ja tietokoneohjelmia 
koskien” kanssa. Täysin eri mieltä tämän väitteen kanssa oli 40 prosenttia 
neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Kuudesluokkalaisista tämän väitteen kanssa oli 
täysin samaa mieltä 4 prosenttia ja täysin tai vähän samaa mieltä 25 prosent-
tia, kun neljäsluokkalaisista täysin samaa mieltä on 11 prosenttia ja täysin tai 
vähän samaa mieltä 29 prosenttia. Eniten neuvoja tuntuvat omasta mielestään 
tarvitsevan neljäsluokkalaiset tytöt, joista täysin tai vähän samaa mieltä väitteen 
kanssa oli 34 prosenttia.

Lähes kolmannes vastaajista on täysin samaa mieltä väitteen ”Saan käyttää 
medioita (esim. televisio, tietokone, internet) niin paljon kuin haluan” kanssa 
ja täysin tai vähän samaa mieltä väitteen kanssa on 66 prosenttia. Kolmannes 
varhaisnuorista on täysin tai vähän eri mieltä tämän väitteen kanssa. Eniten 
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käyttörajoituksia tuntuisi olevan neljäsluokkalaisilla tytöillä, koska heistä vain 
19 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 54 prosenttia täysin tai vähän samaa 
mieltä väitteen kanssa, kun neljäsluokkalaisista pojista ja kuudesluokkalaisista 
vastaavat osuudet olivat 34 ja 69 prosenttia.

Varhaisnuorista 28 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 71 prosenttia täysin tai 
vähän samaa mieltä väitteen ”Saan päättää, millainen puhelin minulle hankitaan” 
kanssa. Kuudesluokkalaisista väitteen kanssa oli täysin samaa mieltä kolmasosa 
ja täysin tai vähän samaa mieltä 80 prosenttia, kun neljäsluokkalaisista täysin 
samaa mieltä oli 22 prosenttia ja täysin tai vähän samaa mieltä 61 prosenttia.

Varhaisnuorista 27 prosenttia oli täysin sitä mieltä, että ”Mielipiteelläni on 
merkitystä, kun perheeseen valitaan uutta mediavälinettä (esim. tietokone, 
televisio, kotiteatteri)”. Täysin tai vähän samaa mieltä tämän väitteen kanssa 
oli 64 prosenttia kaikista neljäs- ja kuudesluokkalaisista. Perheen mediaväline-
hankinnoissa kuudesluokkalaisten mielipiteillä oli enemmän painoarvoa kuin 
neljäsluokkalaisten mielipiteillä ja poikien mielipiteillä enemmän kuin tyttöjen 
mielipiteillä. Kuudesluokkalaisista pojista tämän väitteen kanssa oli täysin tai 
vähän samaa mieltä 74 prosenttia, kuudesluokkalaisista tytöistä 69 prosenttia, 
neljäsluokkalaisista pojista 63 prosenttia ja neljäsluokkalaisista tytöistä 50 
prosenttia.
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Vanhempien ja perheen suhde 
varhaisnuorten mediankäyttöihin

Varhaisnuorilta kysyttiin, tuntuiko heistä, että vanhemmat tai muut huoltajat 
olivat kiinnostuneita kuulemaan heidän lempiohjelmistaan, -peleistään tai muista 
mediasuosikeistaan. Varhaisnuorten käsitykset vanhempien kiinnostuneisuudesta 
kuulla heidän mediasuosikeistaan on esitetty kuviossa 32.

Kaikista kysymykseen kantaa ottaneista varhaisnuorista vain 17 prosenttia 
sanoi, että heistä tuntui tältä usein, ja usein tai joskus näin tunsi 60 prosenttia 
varhaisnuorista. Vastaajista 13 prosenttia sanoi, ettei heistä tunnu koskaan siltä, 
että huoltajat olisivat kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan, ja 
27 prosenttia sanoi, että heistä tuntui harvoin tältä.

Kuvio 32. Vanhempien kiinnostuneisuus kuulla varhaisnuorten mediasuosi-
keista.
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Vanhemmat ja muut huoltajat olivat selvästi kiinnostuneempia kuulemaan 
tyttöjen kuin poikien mediasuosikeista, sillä tytöistä 67 prosenttia ja pojista 52 
prosenttia sanoi, että heistä tuntui ainakin joskus siltä, että vanhemmat olivat 
kiinnostuneita. Useammista kuudesluokkalaisista kuin neljäsluokkalaisista 
tuntui, että vanhemmat olivat kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosi-
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keistaan. Neljäsluokkalaisista pojista vain 45 prosenttia sanoi, että heistä tuntui 
ainakin joskus, että vanhemmat ovat kiinnostuneita, ja heistä 26 prosenttia 
koki, etteivät vanhemmat olleet koskaan kiinnostuneita kuulemaan heidän 
mediasuosikeistaan. Hieman ristiriitaisiltakin vaikuttavat tulokset saattavat 
selittyä sillä, että vanhemmat ovat kiinnostuneempia kuulemaan asioista, jotka 
kiinnostavat heitä itseäänkin, jolloin kuudesluokkalaisten mediamaku voi olla 
lähempänä vanhempien omaa mediamakua kuin neljäsluokkalaisten maku, ja 
ehkä neljäsluokkalaisia poikia eniten kiinnostavat mediasisällöt kuten erilaiset 
pelit ja sarjakuvat voivat olla kaikkein kauimpana vanhempien – ainakin äitien 
– omasta mausta. 

Sama kysymys vanhempien kiinnostuksesta kysyttiin myös vuoden 2011 
Lasten Mediabarometri -tutkimuksessa viidesluokkalaisilta. Tuolloin alle puolet 
viidesluokkalaisista uskoi, että vanhemmat olivat kiinnostuneita kuulemaan 
heidän mediasuosikeistaan edes joskus, ja yli kolmanneksen mielestä he olivat 
niistä kiinnostuneita vain harvoin tai ei koskaan. Jos tämän vuoden tuloksis-
sakin otetaan huomioon ”en osaa sanoa” -vastaukset, joita neljäsluokkalaisten 
vastauksista oli lähes viidennes, niin vuoden 2011 viidesluokkalaisten vastaukset 
ovat varsin lähellä tämän vuoden neljäs- ja kuudesluokkalaisten vastauksia.

Medioiden käyttö ja mediakäytöistä keskustelu 
vanhempien kanssa

Kaikilta varhaisnuorilta kysyttiin lomakkeessa, käyttivätkö he usein jotain mediaa 
yhdessä vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa ja juttelivatko he usein mediasta 
tai mediasisällöistä näiden kanssa. Kuviossa 33 on esitetty niiden varhaisnuor-
ten osuudet, jotka kertoivat käyttävänsä usein eri medioita tai keskustelevansa 
näiden medioiden sisällöistä usein vanhempiensa kanssa.

Eri mediasisällöistä varhaisnuoret sekä käyttivät eniten kuvaohjelmia että 
juttelivat niistä vanhempiensa kanssa eniten. Näitä katsoi vanhempien kanssa 
yhdessä usein 83 prosenttia neljäs- ja kuudesluokkalaisista ja niistä jutteli usein 
42 prosenttia. Kuudesluokkalaiset katsoivat kuvaohjelmia vanhempiensa kanssa 
ja keskustelivat niistä hieman neljäsluokkalaisia useammin: kuudesluokkalai-
sista 86 prosenttia sanoi katsovansa kuvaohjelmia usein yhdessä vanhempiensa 
kanssa ja niistä jutteli usein 54 prosenttia, kun neljäsluokkalaisista vastaavat 
osuudet olivat 79 prosenttia ja 31 prosenttia. Kuudesluokkalaisista tytöistä 97 
prosenttia katsoi kuvaohjelmia usein vanhempiensa kanssa ja niistä jutteli usein 
56 prosenttia. Neljäsluokkalaisista pojista ohjelmia katsoi usein vanhempiensa 
kanssa 78 prosenttia ja niistä jutteli usein heidän kanssaan vain 26 prosenttia. 
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Tuntuukin, että vanhempien kanssa seurattiin kuvaohjelmia tai niistä keskus-
teltiin lähinnä silloin, kun lapsella ja vanhemmalla oli yhteinen maku.

Musiikkia tai radiota kuunteli yhdessä vanhempiensa kanssa usein 45 pro-
senttia varhaisnuorista. Tytöistä 49 prosenttia ja pojista 41 prosenttia kuunteli 
musiikkia tai radiota usein vanhempiensa kanssa. Vanhempiensa kanssa mu-
siikista keskusteli usein 22 prosenttia kaikista varhaisnuorista, 28 prosenttia 
kuudesluokkalaisista ja 16 prosenttia neljäsluokkalaisista.

Internetiä käytti usein vanhempiensa kanssa reilu neljännes kaikista var-
haisnuorista. Pojista nettiä vanhempiensa kanssa käytti usein 33 prosenttia ja 
tytöistä 22 prosenttia. Neljäsluokkalaiset käyttivät nettiä yhdessä vanhempiensa 
kanssa kuudesluokkalaisia enemmän: pojilla ero neljäs- ja kuudesluokkalaisten 
välillä oli melko pieni, mutta tytöillä melko huomattava. Neljäsluokkalaisista 
tytöistä internetiä käytti usein yhdessä vanhempiensa kanssa 27 prosenttia, 
mutta kuudesluokkalaisista tytöistä vain 18 prosenttia.

Netistä tai nettisisällöistä jutteli vanhempiensa kanssa usein 27 prosenttia 
kaikista vastaajista. Kuudesluokkalaisista tästä aiheesta keskusteli van hem  pien-
sa kanssa usein 36 prosenttia, mutta neljäsluokkalaisista vain 18 prosenttia. 
Hieman useammat kuudesluokkalaiset tytöt keskustelivat internetistä ja net-
tisisällöistä usein vanhempiensa kanssa kuin kuudesluokkalaiset pojat, mutta 
ero oli varsin pieni.

Kuvio 33. Eri medioiden ja mediasisältöjen käyttö tai niistä keskusteleminen 
yhdessä vanhempien kanssa.
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Kirjoja ja lehtiä kertoi käyttävänsä usein yhdessä vanhempiensa kanssa neljäsosa 
varhaisnuorista. Kirjojen ja lehtien käyttäminen yhdessä vanhempien kanssa oli 
yleisintä neljäsluokkalaisten tyttöjen keskuudessa. Heistä 34 prosenttia kertoi 
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käyttävänsä niitä usein yhdessä vanhempiensa kanssa – neljäsluokkalaisista 
pojista ja kuudesluokkalaisista näin sanoi tekevänsä 23 prosenttia. Kirjoista tai 
lehdistä keskusteli usein vanhempiensa kanssa 23 prosenttia kaikista vastaajista: 
27 prosenttia neljäsluokkalaisista tytöistä, 24 prosenttia kuudesluokkalaisista 
ja 16 prosenttia neljäsluokkalaisista pojista.

Vajaa viidesosa kaikista vastaajista kertoi pelaavansa usein digitaalisia pelejä 
yhdessä vanhempiensa kanssa. Neljäsluokkalaisista vanhempiensa kanssa kertoi 
pelaavansa usein 24 prosenttia, mutta kuudesluokkalaisista vain 14 prosenttia. 
Kuudesluokkalaisista pojista pelejä pelasi vanhempiensa kanssa usein melkein 
viidesosa, mutta kuudesluokkalaisista tytöistä vain joka kymmenes.

Peleistä keskusteli vanhempiensa kanssa usein 18 prosenttia varhaisnuorista. 
Pojista keskusteli peleistä usein 25 prosenttia, mutta tytöistä vain 13 prosent-
tia.

Kaikista vastaajista 7 prosenttia ei käyttänyt yhtään kysymyslomakkeessa 
mainittua mediaa usein yhdessä vanhempiensa kanssa. Yhtä mainituista käytti 
usein vanhempiensa kanssa 32 prosenttia varhaisnuorista ja kahta 31 prosenttia, 
kun kolmea tai useampaa mediaa käytti usein yhdessä 30 prosenttia.

Lähes kolmannes vastaajista kertoi, ettei juttele usein yhdestäkään kysymys-
lomakkeessa mainitusta mediasta tai mediasisällöstä yhdessä vanhempiensa 
kanssa. Yhdestä mediasta tai mediasisällöstä keskusteli samoin vajaa kolmannes, 
kahdesta viidesosa ja kolmesta tai useammasta mediasta jutteli vanhempiensa 
kanssa usein 18 prosenttia varhaisnuorista. Neljäsluokkalaisista 42 prosenttia 
ja kuudesluokkalaisista 20 prosenttia sanoi, ettei jutellut yhdestäkään mediasta 
tai mediasisällöstä usein yhdessä vanhempiensa kanssa. Yhdestä mediasisällöstä 
jutteli 28 prosenttia neljäsluokkalaisista ja 34 prosenttia kuudesluokkalaisista, 
kahdesta mediasisällöstä jutteli 17 prosenttia neljäs- ja 22 prosenttia kuudes-
luokkalaisista ja kolmesta tai useammasta mediasisällöstä keskusteli usein 13 
prosenttia neljäsluokkalaisista ja 24 prosenttia kuudesluokkalaisista.

Samoja mediankäyttöihin tai mediasisältöihin liittyviä keskusteluja koskevia 
kysymyksiä oli mukana myös vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutkimuk-
sessa, mutta kysymykset oli muotoiltu hieman toisin; niissä ei kysytty lainkaan 
median käyttämistä yhdessä vanhempien kanssa, mutta keskusteluista kysyttiin 
niiden useutta tarkemmalla asteikolla. Tulosten suora vertailu onkin erittäin 
hankalaa, sillä melko harva vuoden 2011 tutkimukseen osallistunut kolmas- 
tai viidesluokkalainen sanoi juttelevansa mediankäyttöön liittyvistä asioista 
vanhempiensa kanssa usein, mutta varsin monet juttelivat niistä ”joskus”.



134 135

Lasten mediabarometri 2012

134

Käyttörajoituksista keskustelu ja riitely

Kuudesluokkalaisilta kysyttiin missä määrin he keskustelivat vanhempiensa 
kanssa mediankäyttöön liittyvistä säännöistä ja rajoituksista ja mistä asioista 
heillä tuli mahdollisesti riitaa vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa. Kuviossa 34 
on esitetty niiden kuudesluokkalaisten osuudet, jotka kertoivat keskustelevansa 
tai riitelevänsä usein eri medioiden käyttöön liittyneistä käyttörajoituksista.

Kuvio 34. Mediankäytön säännöt ja rajoitukset, joista kuudesluokkalaiset 
keskustelivat tai riitelivät usein kotona.
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Kuudesluokkalaisten mukaan eniten keskustelua perheessä herätti se, kuinka 
pitkään illalla saa valvoa käyttämässä mediaa. Tästä asiasta keskusteli usein 
vanhempiensa kanssa 73 prosenttia kuudenluokkalaisista, ja asiasta tuli usein 
riitaa 33 prosentin mukaan. Yhtä suuri osa tytöistä ja pojista keskusteli asiasta 
vanhempiensa kanssa, mutta selvästi useammilla pojilla kuin tytöillä tuli asiasta 
usein riitaa vanhempiensa kanssa. Siitä, mihin aikaan illalla mediankäyttö pitäisi 
lopettaa, riiteli vanhempiensa kanssa usein 38 prosenttia kuudesluokkalaisista 
pojista ja 29 prosenttia tytöistä.

Toiseksi eniten keskustelua perheissä herätti se, kuinka paljon aikaa kuudes-
luokkalainen saa viettää tietokoneella yhtenä päivänä. Puolet vastaajista sanoi, 
että tästä aiheesta keskusteltiin perheessä usein, ja 22 prosentin mukaan siitä tuli 
usein riitaa. Yhtä monet tytöt ja pojat keskustelivat asiasta usein vanhempiensa 
kanssa, mutta aavistuksen useammat tytöt kuin pojat sanoivat siitä tulevan usein 
riitaa vanhempien kanssa. 

Lähes puolet kuudesluokkalaisista keskusteli usein vanhempiensa kanssa 
myös siitä, kuinka pitkään he saavat pelata elektronisia pelejä yhtenä päivänä, 
ja kaikista kuudesluokkalaisista 14 prosentilla tuli tästä asiasta usein riitaa. Po-
jista 59 prosenttia keskusteli usein vanhempiensa kanssa pelaamisen määrästä 
ja 24 prosentin mukaan asiasta tuli usein riitaa, kun tytöistä vastaavat osuudet 
olivat 38 ja 7 prosenttia. Riitaa pelaamiseen käytettävästä ajasta syntyi – varsin 
luonnollisesti – useimmin säännöllisimmin digitaalisia pelejä pelaavien poikien 
perheissä. Ainakin kerran päivässä pelaavista kuudesluokkalaisista pojista 31 
prosenttia ja melkein joka päivä pelaavista 20 prosenttia kertoi, että pelaamisen 
määrästä tuli kotona usein riitaa.

Nettiostoksista keskusteli usein vanhempiensa kanssa 45 prosenttia kuudes-
luokkalaisista ja asiasta tuli usein riitaa 14 prosentin mielestä. Tästä aiheesta 
tyttöjen ja poikien kanssa sekä keskusteltiin että riideltiin yhtä yleisesti.

Puhelinlaskusta keskusteli usein 40 prosenttia kuudesluokkalaisista, ja asiasta 
riiteli usein vanhempiensa kanssa 20 prosenttia. Puhelinlasku herätti keskustelua 
ja riitaa selvästi useammin tyttöjen kuin poikien perheissä: kuudesluokkalaisista 
tytöistä puhelinlaskusta keskusteli usein vanhempiensa kanssa 45 prosenttia, 
ja asiasta tuli usein riitaa tytöistä neljänneksen mukaan, kun pojista asiasta 
keskusteli usein kolmasosa ja riiteli vain 13 prosenttia.

Siitä, kuinka paljon kuvaohjelmia saa yhtenä päivänä seurata, keskusteli 
vanhempiensa kanssa usein 40 prosenttia kuudesluokkalaisista, ja riitaa tuli 
usein asiasta kymmenesosan mukaan. Pojista 43 prosenttia keskusteli asiasta 
usein vanhempiensa kanssa, ja riitaa tuli usein pojista 13 prosentin mielestä, 
kun tytöistä asiasta keskusteli usein 38 prosenttia ja riiteli usein 8 prosenttia.

Omien tietojen julkaisemisesta netissä keskusteli vanhempiensa kanssa 
usein 37 prosenttia kuudesluokkalaisista, ja asiasta tuli usein riitaa 6 prosentin 
mielessä. Tästä asiasta vanhemmat keskustelivat selvästi useammin tyttöjen 
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kuin poikien kanssa, sillä tytöistä 43 prosenttia ja pojista 29 prosenttia sanoi 
keskustelevansa aiheesta usein. Riitaa asiasta tuli usein tytöistä 7 prosentin ja 
pojista 4 prosentin mielestä.

Reilu kolmannes nuorista sanoi, että perheessä keskusteltiin usein televisio-
ohjelmien ja elokuvien ikärajoista, ja 18 prosenttia kuudesluokkalaisista sanoi, 
että asiasta tuli usein riitaa. Useammat tytöt kuin pojat keskustelivat usein 
vanhempiensa kanssa kuvaohjelmien ikärajoista, mutta sen sijaan useammilla 
pojilla kuin tytöillä tuli asiasta usein riitaa vanhempien kanssa. Tytöistä aiheesta 
keskusteli usein 40 prosenttia ja riiteli usein 16 prosenttia, kun pojista aiheesta 
keskusteli usein 28 prosenttia ja riiteli usein 19 prosenttia.

Pelien ikärajoista keskusteltiin usein kuudesluokkalaisista 30 prosentin 
mukaan, ja asiasta tuli usein riitaa 11 prosentin mielestä. Kuudesluokkalaisista 
pojista 35 prosenttia keskusteli aiheesta usein vanhempiensa kanssa ja riiteli 
usein 18 prosenttia; tytöistä aiheesta keskusteli usein 26 prosenttia ja riiteli 
usein 5 prosenttia.

Tietokoneen tai netin käyttövuoroista keskusteltiin perheissä usein kuudes-
luokkalaisista 31 prosentin mielestä ja asiasta syntyi usein riitaa 23 prosentin 
mielestä. Tytöt sekä keskustelivat että riitelivät asiasta hieman poikia enemmän: 
tytöistä kolmannes ja pojista 28 prosenttia sanoi, että asiasta keskusteltiin usein, 
ja tytöistä neljännes ja pojista viidesosa kertoi, että asiasta tuli usein riitaa. Riitaa 
tietokoneen tai netin käyttövuoroista tuli eniten niiden tyttöjen kodeissa, joilla 
ei ollut käytössään omaa konetta tai nettiyhteyttä, mutta poikien kohdalla tällä 
asialla ei yllättävästi ollut vaikutusta siihen, kuinka moni sanoi asiasta tulevan 
kotona riitaa.

Mediankäytön säännöt ja rajoitukset perheissä 
haastattelujen perusteella

Haastatteluissa käsiteltiin perheessä vallitsevia mediankäytön rajoituksia ja 
sääntöjä, mikäli ne jotenkin luontevasti nousivat esiin haastattelun aikana 
esimerkiksi eri medioiden käyttömääristä puhuttaessa. Joissain haastatteluissa 
asiaa kysyttiin erikseen, mikäli haastattelun lopussa jäi tähän aikaa.

Perheiden käytännöt mediankäytön rajoitusten suhteen erosivat haastattelujen 
perusteella erittäin paljon toisistaan, sillä joissain perheissä oli erittäin tarkat rajat 
niin erityisesti mediankäyttöön liittyvän ajan kuin käytettävien mediasisältöjen-
kin suhteen, joissain perheissä rajoitettiin vain käyttöaikaa, ja joissain perheissä 
rajoituksia ei ollut käytännössä lainkaan. Eniten perheissä oli digitaalisten pelien 
pelaamiseen tai internetissä käytettyyn aikaan liittyviä rajoituksia.
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Eniten mediankäyttöön liittyviä rajoituksia oli neljäsluokkalaisilla tytöillä, 
joiden useimpien perheissä rajoitettiin niin käytettyjä mediasisältöjä kuin me-
diankäyttöaikaakin. Useimpien tyttöjen tietokoneaika oli rajoitettu puoleen 
tuntiin tai tuntiin päivässä tai vain tuntiin tai pariin viikossa. Joitain tyttöjä oli 
myös saatettu kieltää perustamasta profiileja verkkosivustoille (mukaan lukien 
esimerkiksi Aapeli-pelisivusto), ja vanhemmat valvoivat usein tarkasti heidän 
internetin käyttöään. Neljäsluokkalaiset tytöt olivat myös ainoa ryhmä, joka 
kertoi kuvaohjelmien katselun rajoituksista – niin katseluun käytetyn ajan kuin 
katseltujen ohjelmatyyppienkin suhteen.

H: Ennätättekö te sitten [lähes päivittäisiltä tanssi- ja voimisteluharjoituksilta] 
kattoo lainkaan telkkaria tai pelata yhtään pelejä…

T1: Mä saan aina lauantaisin pelata tietokoneella puoli tuntia. En mä koskaan 
muuten periaatteessa saa pelata tietokoneella.

T2: Mä katon televisiota joskus iltaisin. Kun meilä on muutettu… että meillä on 
aina perjantaisin karkkipäivä, niin me katotaan sit yhdessä perheen kaa… Ka-
totaan perjantaina yksi ohjelma ja sitten tulee… lauantainakin katotaan pari 
ohjelmaa.

T1: Mulla on vähän samalla tavalla, että sitten katotaan koko perheen kaa…
T3: Mulla on silleen, just telkkari, jos telkkarista tulee jotain, mitä jaksaa kat-

soo…
H: Kun sä sanoit, että saat lauantaina pelata puoli tuntia…. niin onko muilla 

tuollaisia sääntöjä?
T3: Mulla on maksimi tunti.
H: Onko se tunti kerran viikossa vai joka päivä?
T3: Se on joka päivä, mutta en mä käy siellä aina.
T2: Mulla on sit niin, et jos mä haluan käydä tietokoneella nopsaan, niin mä saan… 

jos mä kysyn äidiltä luvan. Niin joskus äiti antaa ja joskus ei.

(H8. 4. luokan tytöt.)

Myös useimmilla neljäsluokkalaisilla pojilla tuntui olevan varsin tarkat rajoituk-
set etenkin digitaalisten pelien pelaamiseen käytetyn ajan suhteen. Pojat eivät 
kuitenkaan kertoneet haastatteluissa yhtä tarkoista kuvaohjelmien katseluun 
ja mediasisältöihin liittyvistä rajoituksista kuin tytöt. Kaikissa niissä kolmessa 
neljäsluokkalaisten poikien haastatteluryhmässä, jossa mediankäytön rajoituk-
set tulivat puheeksi, pojat myös kertoivat perheessä vallinneista järjestelmistä, 
joissa pojat saattoivat lunastaa itselleen aikaa digitaalisten pelien pelaamiseen 
ulkoilemalla tai tekemällä kotitöitä. Vain neljäsluokkalaiset pojat kertoivat 
tällaisesta kaupankäynnistä.

H: Onkos teillä sääntöjä siitä, kuinka kauan te saatte käyttää mediaa… tai mitä?
P1: Mä saan käyttää yhtä kauan kuin oon ulkona. Tai kesäisin saan… jos mä oon 

tunnin ulkona, niin mä saan pelata puol tuntia. Telkulla mä saan kattoo aina 
saman verran kun mä oon ulkona, koska äiti saallii sen että mä katon telkkuu… 
kun mä en oikein kato mitään sellasii, mitä mä en saisi kattoo.
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H: Onks se sitten pelaamiseen rajoitettu?
P1: Joo. Et tunnin ulkona, niin puol tuntia saa pelata.

(H9. 4. luokan pojat.)

Vain harvat kuudesluokkalaiset kertoivat tarkasti määritellyistä mediankäyttö-
rajoituksista, ja selkeät rajoitukset tuntuivatkin olevan käytössä vain pienessä 
vähemmistössä kuudesluokkalaisten perheitä. Useimmat kuudesluokkalaiset 
kertoivatkin siitä, miten he saivat käyttää mediaa ”kohtuudella”; niin kauan 
kuin he osasivat itse huolehtia siitä, ettei mediankäyttö vienyt kaikkea heidän 
aikaansa, niin vanhemmat antoivat heidän itse päättää ajankäytöstään.

H: Onko teillä sitten kotona jotain sääntöjä mediankäytöstä… vai saatteko te 
käyttää niin paljon ja mitä tahansa haluatte?

P: Ei nyt ainakaan heti tuu mieleen [sääntöjä]. Kun ei niin paljon käytä, niin ei 
siinä mitään sääntöjä tarvii.

T: Ei meillä silleen niinku mitään kirjoitettua tai tällaisia sääntöjä oo… Kun me 
osataan käyttää niitä ihan fiksusti ilman sääntöjäkin. Et tavallaan niinku kir-
joittamattomat säännöt tai niinku…

P: Ja sit tietysti, jos on vaikka saanut jonkun uuden pelin ja pelaa sitä vähän liikaa… 
niin tullaan kieltämään, et ei saa pelata.

(H24. 6. luokan sekaryhmä.)

H: Onks sulla sitten mitään rajoitusta, että paljonko saa käyttää?
P1: Ei mitään rajoitusta… et silleen kohtuullisesti. Et pitää nää muut hommat, 

niinku jotain kotihommaa, syödä, läksyt, … ja sit et menee tarpeeks ajoissa 
nukkumaan, eikä pelaa koko päivää. Et ei muuten ollenkaan.

P2: Mulla on oma kone huoneessa ja mä saan käyttää sitä… no, ei oo mitään ra-
joituksia, mutta äiti ei ainakaan hirveesti tykkää, jos päivässä menee yli kaksi 
tuntia. En mä läheskään joka päivä välttämättä.

H: Sit tulee joku sanomaan, et pitäs tehdä jotain muuta?
Kaikki: Joo.

(H15. 6. luokan sekaryhmä.)

Kuudesluokkalaisten poikien kohdalla vanhemmat puuttuivat yleensä poikien 
digitaalisten pelien pelaamiseen ja asettivat sille rajoja. Tyttöjen kohdalla huo-
mautukset ja rajoitukset koskivat puolestaan yleisimmin internetin käyttöä.

T1: Oikeestaan ihan hävettää, mutta kyllä… arkisin jossain vaiheessa mä olin [in-
ternetissä] vain jotain pari tuntia, mutta nyt se on lisääntynyt, kun mä ropetan 
siellä niitten hetalistien kaa… Se on vähän lisääntynyt. Ja viikonloppuisin mä 
roikun siellä melkein koko päivän.

H: Mites vanhemmat suhtautuu?
T1: Kyllä ne sanoo, että pitäis vähän vähemmän olla ja mennä välillä ulos…
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T4: Mulla on… En mä varmaan itse arvais pistää sitä pois ollenkaan, mutta äiti 
tulee pistää sen pois…

H: Kuinka kauan sä olet sitten ollut koneella siinä vaiheessa, kun äiti tulee pistää 
pois?

T4: No, kauan.
H: Että te kaikki sitä käytätte aika paljon…
T1: Ja voi olla aika monta välilehteekin… Yhessä voi olla goSu, yhdessä voi olla 

Facebook… Yhdessä voi olla YouTube…
T2: Varmaan kymmenen sivuu…
H: Ja kuunteletteko te vielä samaan aikaan jostain muualta musiikkia ja katotte 

telkkaria?
Tytöt: Joo… (naureskelua)
T2: Telkkari ja tietokone aina samaan aikaan auki.

(H11. 6. luokan tytöt.)

Kuudesluokkalaisten kohdalla vanhempien mahdollisesti asettamat mediankäy-
tön säännöt olivat kuitenkin varsin suhteellinen käsite, sillä monet haastatellut 
kertoivat haastatteluissa, miten heillä oli tapana kiertää näitä sääntöjä niin ha-
lutessaan. Useammat kuudesluokkalaiset kertoivat jatkavansa pelien pelaamista 
tai internetin käyttöä – joku myös kirjojen lukemista – salaa sen jälkeen, kun 
vanhemmat olivat menneet nukkumaan. Jos vanhemmat komensivat lapsensa 
pois tietokoneen tai pelikonsolin ääreltä aiemmin illalla, niin internetin käyt-
töä tai pelaamista saatettiin jatkaa tämän jälkeen kännykällä. Mediaa saatettiin 
myös käyttää kavereiden luona tai esimerkiksi nuorisotalolla tai kirjastossa, jos 
käyttöaikaa rajoitettiin kotona.

Kuudesluokkalaiset tuntuivat myös keksineen keinot päästä käsiksi sellaisiin 
mediasisältöihin, joita vanhemmat olisivat halunneet heiltä kieltää. Kauhu-
elokuvia katsottiin salaa yöllä tai kavereiden luona. Ja halutut digitaaliset pelit 
hankittiin itselle jotakin kautta.

H: Mutta sanokaahan mulle, miksi tytöt ei oo kiinnostunut niistä? Jos se on teidän 
mielestä niin hirvittävän hauskaa…

P2: Ne on niin kilttejä, ettei ne voi pelata sitä. Ei ne voi pelata K-16 pelejä. Ne ei 
uskalla.

P1: Ne ei saa.
P3: Ja jotkut pojatkaan ei saa pelata.
H: Mutta teidän kotonako ei oo sellasia sääntöjä?
P2: No, ei…
 (käkätystä)
P3: No, meillä oli joskus, jollain kakkosluokalla, ettei saanut pelata. Mutta sitten 

se on vaihtunut. Koko ajan kun on pelannut salaa, ja siitä on jäänyt kiinni… 
Ei ne jaksa enää välittää.

(H4. 6. luokan pojat.)
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Ajankohtaisten uutisten 
seuraaminen

Kuudesluokkalaisten kyselylomakkeen lopussa oli kaksi kysymystä, jotka liittyi-
vät ajankohtaisen uutisaiheen seuraamiseen. Tutkimusaineisto kerättiin huhti–
toukokuussa 2012, ja lomakkeessa kysyttiin, missä määrin kuudesluokkalaiset 
olivat seuranneet mediasta vuoden alussa pidettyihin presidentinvaaleihin liit-
tyviä mediasisältöjä ja kuinka paljon he olivat keskustelleet aiheesta. Kuviossa 
35 on esitetty se, kuinka paljon kuudesluokkalaiset seurasivat presidentinvaaleja 
eri medioista ja kuviossa 36 on esitetty se, kuinka paljon kuudesluokkalaiset 
keskustelivat vaaleihin liittyneistä asioista eri henkilöiden kanssa.

Kuvio 35. Kuudesluokkalaisten vuoden 2012 presidentinvaalien seuraaminen 
mediasta.
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Kuudesluokkalaisista 77 prosenttia oli seurannut presidentinvaaleihin liittyvää 
uutisointia ainakin joskus vähintään yhden median kautta. Vähintään kahdesta 
mediasta uutisointia oli seurannut puolet ja vähintään kolmesta mediasta lähes 
kolmasosa kuudesluokkalaisista. Pojista uutisointia oli seurannut vähintään 
yhdestä mediasta 80 prosenttia ja tytöistä 75 prosenttia, mutta useammasta 
mediasta uutisointia seuraavien määrässä ei ollut sukupuolieroja.

Television kautta presidentinvaaleja kertoi seuranneensa usein neljännes 
kuudesluokkalaisista, joskus uutisia seurasi puolet ja harvoin tai ei koskaan 
uutisointia oli televisiosta seurannut neljännes.

Painetuista sanomalehdistä presidentinvaaleihin liittyviä juttuja oli lukenut 
usein 14 prosenttia kuudesluokkalaisista, joskus kolmannes ja hyvin harvoin 
tai ei lainkaan reilu puolet.
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Verkkolehdistä presidentinvaaliuutisointia oli seurannut usein kuudesluok-
kalaisista 12 prosenttia, joskus 18 prosenttia ja hyvin harvoin tai ei koskaan 70 
prosenttia. Verkkolehdistä vaaleihin liittyviä juttuja oli lukenut 33 prosenttia 
pojista ja 27 prosenttia tytöistä.

Kuudesluokkalaisista 13 prosenttia oli seurannut vaaliuutisointia usein muilta 
verkkosivuilta, joskus uutisointia oli seurannut viidennes ja hyvin harvoin tai 
ei koskaan kaksi kolmasosaa kuudesluokkalaisista.

Radiosta presidentinvaaliuutisointia oli seurannut usein 7 prosenttia ja 
joskus 15 prosenttia, ja hyvin harvoin tai ei koskaan radiosta vaaliuutisia oli 
kuunnellut 78 prosenttia.

Presidentinvaaleista tai uudesta presidentistä oli vanhempiensa kanssa kes-
kustellut usein neljännes kuudesluokkalaisista, joskus puolet ja hyvin harvoin 
tai ei koskaan neljännes.

Kavereiden kanssa asiasta oli keskustellut usein 22 prosenttia, joskus 51 
prosenttia ja hyvin harvoin tai ei koskaan 27 prosenttia.

Sisarusten kanssa presidentinvaaleista tai uudesta presidentistä oli keskus-
tellut usein 13 prosenttia, joskus 28 prosenttia ja hyvin harvoin tai ei koskaan 
59 prosenttia.

Opettajien tai muiden perheen ulkopuolisten aikuisten kanssa aiheesta oli 
keskustellut usein 7 prosenttia, joskus neljännes ja hyvin harvoin tai ei koskaan 
68 prosenttia kuudesluokkalaisista.

Tuntemattomien kanssa internetin kautta aiheesta oli keskustellut usein 6 
prosenttia ja joskus 5 prosenttia.

Kuvio 36. Kuudesluokkalaisten vuoden 2012 presidentinvaaleista keskuste-
leminen.
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Tytöt olivat jutelleet presidentinvaaleista tai uudesta presidentistä hieman poikia 
useammin. Tytöistä 74 prosenttia ja pojista 71 prosenttia oli jutellut aiheesta 
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kavereidensa kanssa, tytöistä 36 prosenttia ja pojista 28 prosenttia oli jutellut 
aiheesta opettajien tai muiden perheen ulkopuolisten aikuisten kanssa, ja interne-
tissä tuntemattomien kanssa oli jutellut 15 prosenttia ja pojista 6 prosenttia. 

Kuudesluokkalaisista 85 prosenttia oli jutellut presidentinvaaleista ainakin 
yhden kysymyksessä mainitun tahon kanssa, vähintään kahden tahon kanssa 
oli jutellut kaksi kolmasosaa ja vähintään kolmen tahon kanssa 40 prosenttia. 
Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut mainittavaa eroa siinä, kuinka monen tahon 
kanssa vaaleista oli juteltu.

Presidentinvaaleihin liittyvää uutisointia oli mediasta seurannut useampi 
kuudesluokkalainen kuin mitä vuoden 2011 Lasten mediabarometri -tutki-
mukseen osallistuneista viidesluokkalaisista oli seurannut edellisenä vuonna 
eduskuntavaaleja tai pitkiksi venyneitä hallitusneuvotteluja. Tätä uutisointia oli 
seurannut jostain mediasta noin puolet viidesluokkalaisista. Näihin teemoihin 
liittyvistä asioista oli jonkun tahon kanssa jutellut noin neljännes viidesluokka-
laisista. Tähän tutkimukseen osallistuneet kuudesluokkalaiset olivatkin selvästi 
kiinnostuneempia kyselylomakkeessa mainitusta ajankohtaisesta uutisaiheesta 
kuin edellisen vuoden tutkimukseen osallistuneet viidesluokkalaiset. Suurem-
man kiinnostuksen takana on kaksi yksinkertaista selitystä. Tämän vuoden 
vastaajat olivat noin puolitoista vuotta vanhempia kuin edellisen tutkimuksen 
vastaajat (tutkimusaineisto kerättiin lukuvuoden keväällä, kun se edellisenä 
vuonna kerättiin syksyllä) ja toisaalta presidentinvaalin tapainen henkilövaali 
on varhaisnuorille varmasti helppotajuisempi – ja siksi ehkä kiinnostavampi 
aihe – kuin eduskuntavaalit tai hallitusneuvottelut.
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Varhaisnuorten mediankäytöt 
vanhempien kertomana

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU toteutti keväällä 2012 0–12-
vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatun kyselytutkimuksen, jonka aineisto 
kerättiin lähes samanaikaisesti tämän neljäs- ja kuudesluokkalaisille vastaajille 
kohdistetun Lasten mediabarometri -tutkimuksen kanssa. MEKUn kysely 
kohderyhmänä olivat suomalaiset perheet, joissa on 0–12-vuotiaita lapsia, ja 
tutkimus toteutettiin vanhemmille suunnatulla postikyselyllä. Kysely lähetettiin 
5000 perheeseen, vastauksia palautui yhteensä 1438 kappaletta.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään MEKUn ydintehtävän mukaisesti 
mediakasvatustyön kehittämiseen ja lapsille turvallisen mediaympäristön tuke-
miseen. MEKUn tutkimus liittyi myös osana sen kansainväliseen yhteistyöhön, 
ja kyselylomaketta suunniteltiin yhteistyössä norjalaisten (Medietilsynet) ja 
ruotsalaisten (Statens Medieråd) kollegoiden kanssa, jotta kansallisten kyselyiden 
tuloksia olisi mahdollista verrata toisiinsa.

MEKUn kyselyn kysymykset pyrittiin myös muotoilemaan niin, että ne 
mahdollistaisivat vertailtavuuden aiempien vuosien ja tämän vuoden Lasten 
mediabarometri -tutkimuksen kanssa. Tämän vuoksi molempien vuonna 2012 
toteutettujen tutkimusten tutkimuslomakkeita suunniteltiin yhteistyössä ja niissä 
käytettiin muun muassa samoja lajityyppiluokitteluja. Lasten mediabarometri 
-tutkimuksen lomakkeessa joitakin MEKUn lapsiperheiden mediakyselyn 
kuvaohjelmaluokkia oli jaoteltu useammiksi alaluokiksi: tosi-tv-ohjelmat oli 
jaoteltu neljään eri luokkaan, animaatiot kahteen eri luokkaan ja saippuasarjat 
kahteen eri luokkaan. Nämä jaottelut tehtiin, jotta päästäisiin hienojakoisem-
min kiinni mahdollisiin eri ikäryhmien sekä tyttöjen ja poikien välisiin eroihin 
kuvaohjelmien katselussa.

MEKUn lapsiperheiden mediakysely keskittyi lähinnä Mediakasvatus- ja 
kuvaohjelmakeskuksen omaan toimialaan kuuluviin medioihin eli televisioon, 
elokuviin, digitaalisiin peleihin ja internetiin. Kysymyksiä oli myös lasten känny-
kän käytöistä, ja joissakin kysymyksissä huomioitiin myös printtimedia. Lasten 
mediankäyttöä koskevien kysymysten lisäksi lapsiperheiden mediakysely sisälsi 
runsaasti kotien mediakasvatusta ja vanhempien huomaamia mediavaikutuksia 
koskevia kysymyksiä.

Lapsiperheiden mediakyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2013 aikana Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskusksen verkkosivuilla www.meku.fi.

Seuraavassa vertailen tässä tutkimuksessa 10–13-vuotiailta neljäs- ja kuu-
desluokkalaisilta kerättyjä kyselyvastauksia suunnilleen samaan aikaan 10–12-
vuotiaiden lasten vanhemmilta kerätyn kyselyn tuloksiin. Tuloksien vertailussa 
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on otettava huomioon, etteivät kyselylomakkeet tai edes yksittäiset kysymykset 
olleet täysin identtisiä, sillä aikuisille voidaan esittää esimerkiksi tarkempia 
aikamääreitä sisältäviä kysymyksiä kuin lapsille. Esimerkiksi eri medioiden 
käyttöuseutta koskevissa kysymyksissä vanhemmille annettiin tarkemmat vaihto-
ehdot ”6–7 päivänä viikossa”, ”3–5 päivänä viikossa” ja ”1–2 päivänä viikossa”, 
kun Lasten mediabarometri -tutkimuksessa käytetyt vaihtoehdot vastaavalle 
aikavälille olivat ”ainakin kerran päivässä”, ”melkein joka päivä” ja ”ainakin 
kerran viikossa”. Lasten mediabarometri -tutkimuksessa päätettiin käyttää näitä 
perinteisistä luokituksista poikkeavia vastausvaihtoehtoja, koska aiempien media-
barometritutkimusten kokemuksista tiedettiin, että ainakin neljäsluokkalaisten 
olisi ollut vaikea hahmottaa tarkkoja aikamääreitä, ja toisaalta haluttiin saada 
mahdollisuus erottaa eri medioiden kaikkein säännöllisimmät (ainakin kerran 
päivässä) käyttäjät omaksi ryhmäkseen.

Vanhempien ja lasten kyselyjen tuloksia vertailtaessa on myös muistettava, 
etteivät vastaukset tulleet samoista perheistä (yksittäisissä tapauksissa tämä 
on tietysti mahdollista puhtaan sattuman takia). Myös tutkimusten otannat 
ovat erilaiset. Vanhempien kyselyn vastaajat oli valittu satunnaisotannalla 
väestötiedoista, ja tutkimus tehtiin sekä suomeksi että ruotsiksi, joten otos on 
valtakunnallisesti täysin edustava. Postikyselyn vastausprosentti oli kuitenkin 
varsin matala (vain 29 prosenttia lomakkeen saaneista perheistä palautti sen), 
joten on varsin todennäköistä, että kyselyn vastaajakunta voi olla tietyllä tavalla 
vinoutunut; hyvin todennäköisesti vastauksissa ovat yliedustettuina sellaiset 
perheet, joissa lasten mediakasvatukseen suhtaudutaan hyvin vakavasti.

Kuvaohjelmien katselu vanhempien ja lasten 
mukaan

MEKUn lapsiperheiden mediakyselyn mukaan 71 prosenttia 10–12-vuotiaista 
katseli televisiota tai kuvatallenteita 6–7 päivänä viikossa, 90 prosenttia vä-
hintään kolmena päivänä viikossa ja 96 prosenttia vähintään kerran viikossa. 
lapsiperheiden mediakyselyn vastaukset ja varhaisnuorten Lasten mediabaro-
metri -tutkimuksessa antamat vastaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä 
(erilaisten vastausvaihtojen lisäksi) lapsiperheiden mediakyselyssä kysyttiin 
television ja kuvatallenteiden katselua, kun varhaisnuorilta itseltään kysyttiin 
yleisesti kuvaohjelmien katselua sisällyttäen kysymyksiin myös muun muassa 
kuvaohjelmien internetkatselu. Kyselylomakkeiden eroavuudet huomioon ot-
taen kahden tutkimuksen vastaukset kuvaohjelmien katselun useutta koskeviin 
kysymyksiin olivat varsin samanlaisia.
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Sekä varhaisnuorilta että vanhemmilta kysyttiin myös tarkemmin kuva-
ohjelmien eri lajityyppien katselusta. MEKUn lapsiperheiden mediakyselyssä 
lajityyppien katselusta kysyttiin samalla tarkalla asteikolla kuin katselusta yleen-
säkin, kun varhaisnuorten lomakkeessa heitä pyydettiin vain merkitsemään ne 
lajityypit, joita he katsoivat ”usein” (aineistoa kerättäessä tämän ohjeistettiin 
tarkoittavan vähintään noin kerran viikossa). Kun verrataan varhaisnuorten 
itsensä antamia vastauksia heidän usein seuraamistaan kuvaohjelmatyypeistä 
niihin ohjelmatyyppeihin, joita 10–12-vuotiaat seurasivat MEKUn lapsiper-
heiden mediakyselyn mukaan, vastauksista löytyy selviä eroja erityisesti eräiden 
lajityyppien kohdalla.

Muutamien ohjelmatyyppien – lapsille ja koululaisille suunnatut ohjelmat, 
animaatiot, nuorten sarjat ja elokuvat, saippuasarjat ja romantiikka sekä komedia 
(komedia ja viihdeohjelmat) – osalta vanhempien ja lasten ilmoittamat eri laji-
tyypin kuvaohjelmia viikoittain seuraavien osuudet olivat hyvin samanlaisia.

Tiettyjen lajityyppien kohdalla vanhempien antamat tiedot ohjelmien sään-
nöllisestä katsomisesta olivat kuitenkin selvästi korkeampia kuin varhaisnuorten 
itsensä antamat tiedot katselustaan. Vanhemmat ilmoittivat 10–12-vuotiaiden 
lastensa seuraavan uutisia ja ajankohtaisohjelmia, luonto- ja eläinohjelmia sekä 
urheiluohjelmia selvästi säännöllisemmin kuin mitä varhaisnuoret itse ilmoitti-
vat. Vanhempien mukaan tytöistä 32 prosenttia ja pojista 54 prosenttia seurasi 
uutisia ja ajankohtaisohjelmia viikoittain, kun varhaisnuorten oman ilmoituksen 
mukaan nämä osuudet olivat vain 9 ja 12 prosenttia. Luonto- ja eläinohjelmia 
seurasi viikoittain vanhempien mukaan 37 prosenttia 10–12-vuotiaista tytöistä 
ja 47 prosenttia pojista, kun itse niitä ilmoitti seuraavansa 26 prosenttia tytöistä 
ja 23 prosenttia pojista. Oman ilmoituksensa mukaan urheiluohjelmia seurasi 
usein 36 prosenttia pojista, mutta vanhempien mukaan niitä katsoi heistä 
viikoittain 51 prosenttia.

Joidenkin lajityyppien kohdalla varhaisnuorten itsensä esittämät arviot 
ohjelmien katselun useudesta olivat selvästi suurempia kuin vanhempien an-
tamat arviot lastensa samojen lajityyppien katselusta. Fantasiaa ja scifiä kertoi 
katsovansa säännöllisesti 31 prosenttia Lasten mediabarometri -tutkimukseen 
osallistuneista tytöistä ja 39 prosenttia pojista, kun MEKUn lapsiperheiden 
mediakyselyn mukaan tätä lajityyppiä seurasi viikoittain 20 prosenttia 10–12-
vuotiaista tytöistä ja 23 prosenttia pojista. Tosi-tv-ohjelmia kertoi katsovansa 
säännöllisesti 82 prosenttia tytöistä ja 72 prosenttia pojista, kun MEKUn 
lapsiperheiden mediakyselyn mukaan tätä lajityyppiä seurasi viikoittain 70 
prosenttia 10–12-vuotiaista tytöistä ja 43 prosenttia pojista.

Eniten varhaisnuorten ja vanhempien arviot eri kuvaohjelmatyyppien seu-
raamisen säännöllisyydestä erosivat kuitenkin jännityksen ja toiminnan sekä 
kauhun osalta. MEKUn lapsiperheiden mediakyselyyn vastanneiden vanhempien 
mukaan jännitys-, toiminta- tai poliisisarjoja seurasi viikoittain 13 prosenttia 
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10–12-vuotiaista tytöistä ja 28 prosenttia pojista, kun Lasten mediabarometri 
-tutkimukseen osallistuneista varhaisnuorista niitä kertoi seuraavansa säännöl-
lisesti 29 prosenttia tytöistä ja 40 prosenttia pojista. Kauhusarjoja tai elokuvia 
seurasi vanhempien mukaan viikoittain 6 prosenttia tytöistä ja 3 prosenttia 
pojista, kun varhaisnuorista itsestään näitä kertoi katsovansa usein 38 pro-
senttia tytöistä ja 28 prosenttia pojista. Huomionarvoista on, että nämä kaksi 
lajityyppiä oli muotoiltu molemmissa tutkimuslomakkeissa täsmälleen samoin 
ja kauhun kohdalla molemmat esimerkkiohjelmatkin (True Blood ja Twilight) 
olivat samat (jännitys-, toiminta- ja poliisisarjojen kohdalla MEKUn kyselyn 
toinen esimerkkiohjelma oli kotimainen Kylmäverisesti sinun).

On luonnollisesti mahdollista, että vanhempien ja varhaisnuorten vastaus-
ten eroavuudet johtuvat – ainakin osittain – hieman erilaisesta kysymyksen-
asettelusta, mutta hyvin todennäköisesti kyse on paljon systemaattisemmasta 
”virheestä”. Vanhempien ilmoituksen mukaan 10–12-vuotiaat seuraavat enem-
män kulttuurisesti arvostettuja (uutiset ja ajankohtaisohjelmat sekä eläin- ja 
luonto-ohjelmat) tai vähintään yleisesti hyväksyttyjä (urheilu) ohjelmatyyppejä. 
Vastaavasti vanhemmat sanovat lastensa seuraavan selvästi varhaisnuorten omaa 
ilmoitusta harvemmin vähemmän arvostettua tosi-tv:tä ja erityisesti sellaisia 
ohjelmatyyppejä, joihin kuuluvista kuvaohjelmista huomattava osa on peri-
aatteessa kielletty 10–12-vuotiailta lapsilta, kuten fantasia ja scifi, jännitys ja 
toiminta sekä kauhu.

Koska Lasten mediabarometri -tutkimuksen vastausprosentti oli erittäin korkea 
varsin edustavasti valittujen koulujen oppilaiden joukossa, eikä 10–12-vuo  tiail  la 
vastaajilla voida katsoa olevan mitään erityistä syytä antaa mediankäytöistään 
vääristynyttä kuvaa kyselylomakkeella, on todennäköisempää, että vanhempien 
vastaukset eivät välttämättä vastaa varhaisnuorten enemmistön käyttäytymistä. 
On mahdollista, että vanhemmat ovat halunneet antaa ”kaunistellumman” ja 
kulttuurisesti hyväksyttävämmän kuvan lastensa katselusta. Toisaalta MEKUn 
lapsiperheiden mediakyselyyn vastaajiksi on voinut valikoitua perheitä, joiden 
lasten katselutavat eroavat varhaisnuorten yleisistä katselutavoista.

Myös MEKUn lapsiperheiden mediakyselyssä vanhemmilta kysyttiin lapselle 
erityisen mieluisia televisio-ohjelmia, elokuvia tai kuvatallenteita. Vanhempien 
nimeämät 10–12-vuotiaiden poikien suosikit olivat täsmälleen samoja kuin var-
haisnuorten itsensä nimeämät suosikit (Simpsonit, Salatut elämät ja Terra Nova). 
Vanhempien mukaan 10–12-vuotiaiden tyttöjen suosikkeja olivat erityisesti 
Salatut elämät, Simpsonit ja Uusi päivä. Näistä Simpsonit ei kuulunut Lasten 
mediabarometri -tutkimukseen vastanneiden tyttöjen kaikkein suosituimpiin 
ohjelmiin, mutta tyttöjen oman listan kolmen kärkeen sijoittunut Twilight 
puuttui vanhempien listan kymmenen kärjestä. Tämä on sikäli loogista, että 
vanhemmat eivät myöskään ilmoittaneet lastensa seuraavan säännöllisesti tämän 
lajityypin kuvaohjelmia.
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Digitaalisten pelien pelaaminen vanhempien ja 
lasten mukaan

MEKUn lapsiperheiden mediakyselyn mukaan 39 prosenttia 10–12-vuotiaista 
pelasi digitaalisia pelejä 6–7 päivänä viikossa, 74 prosenttia vähintään kolmena 
päivänä viikossa ja 91 prosenttia vähintään kerran viikossa. Varhaisnuorten oman 
ilmoituksen mukaan pelejä pelasi lähes päivittäin 54 prosenttia ja viikoittain 
78 prosenttia.

MEKUn tutkimuksessa haastatellut 10–12-vuotiaiden lasten vanhemmat 
kertoivat lastensa pelaavan viikoittain varsin pitkälle samoja pelejä kuin mitä 
varhaisnuoret tässä tutkimuksessa sanoivat pelaavansa ”usein”. Joidenkin peli-
tyyppien kohdalla vanhempien ja varhaisnuorten vastaukset erosivat kuitenkin 
toisistaan varsin huomattavasti.

Vanhempien ilmoituksen mukaan 22 prosenttia kaikista tytöistä pelasi ur-
heilupelejä viikoittain, kun kaikista tytöistä vain 8 prosenttia kertoi pelaavansa 
näitä pelejä usein. Kaikista tytöistä taas 28 prosenttia, mutta vanhemmista vain 
8 prosenttia kertoi tyttöjen pelaavan viikoittain seura- ja perhepelejä.

Huomattavasti useammat tytöt kertoivat pelaavansa taistelu- ja toimintape-
lejä (28 prosenttia) kuin mitä vanhemmat arvelivat (3 prosenttia) ja useammat 
pojat taas pelasivat vanhempien mukaan ajanviete- ja pulmapelejä (27 prosent-
tia) kuin mitä pojat itse ilmoittivat (13 prosenttia). Nämä kaksi eroavaisuutta 
varhaisnuorten ja vanhempien vastauksissa voidaan kuitenkin selittää sillä, että 
Angry Birds -peli oli Lasten mediabarometri -tutkimuksen kyselylomakkeessa 
virheellisesti sijoitettu esimerkiksi toiminta- ja taistelupelien luokkaan. Kyselyyn 
vastanneet vanhemmat ovat todennäköisimmin mieltäneet tämän pelin ajanvie-
te- ja pulmapeliksi, mikä onkin Angry Birds -pelille loogisempi peliluokka.

Systemaattisempi ero vanhempien ja lasten vastausten välillä koskee kui-
tenkin poikien taistelu- ja toimintapelien pelaamista. MEKUn lapsiperheiden 
mediakyselyn mukaan 10–12-vuotiaista pojista taistelu- ja toimintapelejä pelasi 
viikoittain 40 prosenttia ja vähintään kerran kuukaudessa 50 prosenttia, kun 
varhaisnuorten omien vastausten mukaan näitä pelejä pelasi viikoittain 62 
prosenttia pojista. Poikien kohdalla Angry Birds -pelin sijoittuminen väärään 
peliluokkaan ei yksin selitä tätä eroa, sillä pojat pelasivat sen lisäksi paljon 
muitakin taistelu- ja toimintapelejä ja esimerkiksi tätä peliä enemmän suosik-
kipelimainintoja keräsivät taistelu- ja toimintapeleistä Call of Duty -pelisarja 
molemmilla luokka-asteilla ja myös Battlefield ja Team Fortress 2 kuudennella 
luokalla.

Tyttöjen kohdalla vanhempien ja tyttöjen suosikkipeleiksi ilmoittamat digi-
taaliset pelit olivat pitkälti samoja ja viiden suosituimman pelin lista sisälsi samat 
pelit, joskin hieman eri järjestyksessä. Vanhempien ilmoittamat ovat 10–12-
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vuotiaiden tyttöjen suosikkipelit olivat suosituimmuusjärjestyksessä Wii-pelit, 
The Sims, Super Mario -pelisarja, Angry Birds ja goSupermodel. Tyttöjen oman 
ilmoituksen mukaan The Sims oli ehdottomasti suosituin peli ja goSupermodel, 
Super Mario -pelisarja ja Angry Birds olivat suunnilleen yhtä suosittuja, kun 
Wii-pelit oli mainittu suosikkipeliksi selvästi näitä neljää peliä harvemmin.

Sen sijaan poikien kohdalla vanhempien ja poikien itsensä ilmoittamat suo-
sikkipelit erosivat huomattavasti toisistaan. Vanhempien ilmoittamat 10–12-vuo-
tiaiden poikien suosikkipelit olivat suosituimmuusjärjestyksessä NHL-pelisarja, 
Minecraft, Super Mario -pelisarja, FIFA-pelisarja ja Lego-pelit. Näistä peleistä 
Lego-pelit saivat vain muutamia mainintoja neljäsluokkalaisilta pojilta, mutta 
muut pelit pääsivät myös poikien oman suosikkipelilistan viiden kärkeen, jopa 
samassa järjestyksessä. Vanhempien ilmoittamalta suosikkipelilistalta puuttui 
sen sijaan kokonaan poikien itsensä ehdottomasti suosituimmaksi ilmoittama 
Call of Duty -pelisarja. Valtaosa tämän pelisarjan peleistä on K-18-pelejä, joten 
on varsin luultavaa, etteivät monet vanhemmat ole halunneet tunnustaa näitä 
reilusti alaikäisten lastensa suosikeiksi. On myös mahdollista, että MEKUn 
lapsiperheiden mediakyselyyn ovat vastanneet vain sellaiset perheet, joissa näitä 
pelejä ei pelata.

Internetin käyttö vanhempien ja lasten mukaan

MEKUn lapsiperheiden mediakyselyn mukaan 44 prosenttia 10–12-vuotiaista 
käytti internetiä 6–7 päivänä viikossa, 74 prosenttia vähintään kolmena päivässä 
viikossa ja 93 prosenttia vähintään kerran viikossa. Varhaisnuorten oman ilmoi-
tuksen mukaan internetiä käytti lähes päivittäin 72 prosenttia ja viikoittain 96 
prosenttia. Vanhempien antamat ja varhaisnuorten omat vastaukset eivät siis 
sanottavasti eroa muiden kuin internetiä kaikkein säännöllisimmin käyttävien 
osalta.

Verrattaessa varhaisnuorten itsensä antamia vastauksia internetin käyttöta-
voistaan MEKUn lapsiperheiden mediakyselyn 10–12-vuotiaiden lasten van-
hempien antamiin vastauksiin vaikutti siltä, että vanhemmat arvelivat tämän 
ikäisten lapsensa käyttävän internetiä hieman eri tarkoituksiin kuin mihin nämä 
oman ilmoituksensa mukaan sitä käyttivät.

Useammat MEKUn lapsiperheiden mediakyselyyn vastanneet vanhemmat 
arvelivat lastensa käyttävän internetiä tiedonhakuun, videoklippien katseluun 
ja pelien pelaamiseen viikoittain kuin varhaisnuoret itse ilmoittivat. Useammat 
tyttöjen vanhemmat arvelivat tyttäriensä käyttävän myös sosiaalista mediaa 
viikoittain, kuin mitä tytöt itse ilmoittivat.

Kaikista Lasten mediabarometri -tutkimukseen osallistuneista varhaisnuorista 
noin puolet kertoi käyttävänsä usein internetin hakupalvelimia tai verkkotieto-
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sanakirjoja, kun 10–12-vuotiaiden lasten vanhemmista kaksi kolmasosaa sanoi 
lapsensa hakevan tietoa internetistä viikoittain. Puolet varhaisnuorista kertoi 
pelaavansa usein pelejä internetissä, kun vanhempien ilmoituksen mukaan in-
ternetissä pelasi viikoittain kolme neljäsosaa. Videoklippejä internetistä katseli 
vanhempien mukaan viikoittain 66 prosenttia tytöistä ja 76 prosenttia pojista, 
kun varhaisnuorten oman ilmoituksen mukaan niitä katseli usein 58 prosenttia 
tytöistä ja 68 prosenttia pojista. Sosiaalista mediaa käytti vanhempien mukaan 
viikoittain 77 prosenttia tytöistä, kun tyttöjen oman ilmoituksen mukaan sitä 
käytti usein 60 prosenttia kaikista tytöistä.

Sen sijaan useammat varhaisnuoret käyttivät oman ilmoituksensa mukaan 
usein sähköpostia ja latasivat musiikkia verkosta kuin mitä 10–12-vuotiaiden 
lasten vanhemmat arvelivat. Sähköpostia käytti vanhempien mukaan viikoittain 
19 prosenttia tytöistä ja 16 prosenttia pojista, kun varhaisnuorten oman ilmoi-
tuksen mukaan sitä käytti usein 43 prosenttia tytöistä ja 32 prosenttia pojista. 
Musiikkia taas latasi verkosta oman ilmoituksensa mukaan usein 29 prosenttia 
kaikista Lasten mediabarometri -tutkimukseen osallistuneista tytöistä ja 35 
prosenttia pojista, kun 10–12-vuotiaiden lasten vanhempien arvioiden mukaan 
musiikkia latasi viikoittain internetistä 10 prosenttia kaikista tytöistä ja 12 pro-
senttia pojista. On mahdollista, että varhaisnuorten ja vanhempien erilainen 
käsitys varhaisnuorten musiikin lataamisesta voi johtua siitä, etteivät vanhemmat 
tiedä lastensa laittomasta musiikinlataamisesta esimerkiksi vertaisverkoista, vaan 
ovat tietoisia vain laillisten ja maksullisten palvelujen käytöstä.

MEKUn lapsiperheiden mediakyselyn vastaajat ilmoittivat 10–12-vuotiaiden 
tyttöjen suosituimmiksi nettisivuiksi goSupermodelin ja YouTuben, kolmannella 
sijalla suosikkilistalla oli Facebook ja hieman kolmen kärjen takana Howrse. 
Tyttöjen itsensä ilmoittamat kolme mieluisinta internetsivustoa olivat samat, 
mutta niiden järjestys oli hieman toinen: Suosituimmat sivut olivat Facebook 
ja YouTube, ja goSupermodel sai jo selvästi vähemmän suosikkimainintoja, kun 
neljäs- ja kuudesluokkalaisten tyttöjen maininnat laskettiin yhteen. YouTube oli 
poikien keskuudessa selvästi suosituin internetsivu sekä vanhempien että poikien 
itsensä mukaan ja kakkossuosikki oli samoin Facebook. Vanhempien mukaan 
poikien kolmanneksi suosituin internetsivu oli Google-hakukone, mutta tämä 
sai erittäin vähän mainintoja pojilta itseltään.
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Muiden medioiden käyttö vanhempien ja lasten 
mukaan

MEKUn lapsiperheiden mediakyselyssä vanhempia pyydettiin ilmoittamaan, 
kuinka usein heidän lapsensa käyttivät kännykkäänsä tiettyihin tarkoituksiin. 
Lomakkeessa esitetyt vaihtoehtoiset käyttötavat olivat pitkälle samoja kuin 
Lasten mediabarometri -tutkimuksessa varhaisnuorilta kysytyt käyttötavat. 
Varhaisnuoren lomakkeessa eri käyttötapoja oli lueteltu hieman enemmän; 
kun vanhempien lomakkeessa esimerkiksi yhtenä vaihtoehtona oli internetin 
käyttö yleensä, niin varhaisnuorten lomakkeessa eroteltiin toisistaan useita 
internetin käyttötapoja (pelit, sosiaalinen media, sähköposti ja verkkosivujen 
selaaminen).

Vanhempien ja varhaisnuorten itsensä antamat vastaukset kännykän käyttö-
tavoista olivat hyvin samanlaisia, ja suunnilleen yhtä suuri osuus molemmista 
ilmoitti kännykkää käytettävän viikoittain eri käyttötarkoituksiin. Lisäksi 
suunnilleen yhtä moni Lasten mediabarometri -tutkimukseen osallistunut var-
haisnuori mainitsi itselleen tärkeimmiksi käyttötavoiksi ne käyttötavat, joihin 
lapsiperheiden mediakyselyyn vastanneet vanhemmat sanoivat 10–12-vuotiaiden 
lastensa käyttävän kännykkää 6–7 päivänä viikossa. Selvin ero varhaisnuorten ja 
vanhempien vastausten välillä oli videoklippien ja elokuvien katselun kohdalla: 
varhaisnuorista 22 prosenttia sanoi katsovansa näitä kännykällä viikoittain, 
kun vanhempien vastausten perusteella tämä osuus oli vain 9 prosenttia. Myös 
kännykkäkameran käyttö oli varhaisnuorille hieman tärkeämpi kännykän käyt-
tötapa kuin mitä vanhemmat arvelivat. Toisaalta hieman useammat vanhemmat 
ilmoittivat lastensa käyttävän kännykkää soittamiseen ja tekstiviesteihin, kuin 
mitä varhaisnuoret itse ilmoittivat.

MEKUn lapsiperheiden mediakyselyssä kirjojen ja lehtien lukemista ei ero-
tettu toisistaan ja näistä kysyttiin vain käyttöuseutta. Vanhempien mukaan 88 
prosenttia 10–12-vuotiaista luki vapaa-ajallaan kirjoja tai lehtiä vähintään kerran 
viikossa, vähintään kolmena päivänä viikossa niitä luki vanhempien mukaan 
72 prosenttia ja 6–7 päivänä viikossa 16 prosenttia. Lasten mediabarometri 
-tutkimukseen osallistuneista varhaisnuorista 45 prosenttia kertoi lukevansa 
kirjoja tai lehtiä ainakin kerran päivässä, 73 prosenttia luki vähintään melkein 
joka päivä, ja viikoittain kirjoja tai lehtiä kertoi lukevansa 89 prosenttia var-
haisnuorista. Varhaisnuorista suurempi osa siis ilmoittautui kirjojen ja lehtien 
säännöllisemmiksi lukijoiksi kuin mitä samanikäisten vanhemmat arvelivat. 
Tämä ero voi johtua siitä, että varhaisnuoret todennäköisesti lukevat etenkin 
lehtiä paljon myös kodin ulkopuolella kuten ystävien luona, julkisissa tiloissa ja 
kirjastoissa – vanhemmat eivät myöskään ole välttämättä tietoisia siitä, kuinka 
paljon heidän lapsensa lukevat verkkolehtiä viettäessään aikaa tietokoneella.
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MEKUn lapsiperheiden mediakyselyssä kysyttiin myös sitä, kuinka usein 
lapset vanhempien arvion mukaan kuuntelivat musiikkia. Musiikkia kuunteli 
heidän mukaansa 6–7 päivänä viikossa 40 prosenttia 10–12-vuotiaista, vähintään 
kolmena päivänä viikossa 70 prosenttia ja vähintään kerran viikossa 87 prosenttia. 
Lasten mediabarometri -tutkimukseen osallistuneista varhaisnuorista 37 pro-
senttia kertoi kuuntelevansa musiikkia vähintään kerran päivässä, 66 prosenttia 
melkein joka päivä ja 82 prosenttia vähintään viikoittain. Tämän kysymyksen 
osalta lasten ja vanhempien vastaukset olivat siis hyvin samanlaisia.

Mediasta ja mediasisällöistä keskustelu 
perheessä vanhempien ja lasten mukaan

MEKUn lapsiperheiden mediakyselyssä lasten vanhemmilta kysyttiin, kuinka 
usein he keskustelivat lastensa kanssa tietyistä mediankäyttöön tai muihin vapaa-
ajan toimintoihin liittyvistä asioista. Vanhemmilta kysyttiin keskustelivatko he 
lastensa kanssa lapsen käyttämistä kirjoista tai lehdistä, digitaalisista peleistä, 
internetin sisällöistä ja elokuvista, televisio-ohjelmista tai muista kuvatallenteista 
lähes päivittäin, viikoittain, kuukausittain, harvemmin vai eivät koskaan.

Selvästi useammat 10–12-vuotiaiden vanhemmat sanoivat keskustelevansa 
lastensa kanssa viikoittain mediankäyttöön liittyvistä aiheista kuin mitä Lasten 
mediabarometri -tutkimukseen vastanneet varhaisnuoret antoivat ymmärtää. 
Elokuvista tai kuvaohjelmista kertoi lastensa kanssa keskustelevansa viikoit-
tain 81 prosenttia kuvaohjelmia katselevien 10–12-vuotiaiden vanhemmista. 
Tähän tutkimukseen osallistuneista kuvaohjelmia katselleista lapsista niistä 
sanoi usein juttelevansa vanhempiensa kanssa vain 43 prosenttia. Digitaalisia 
pelejä pelanneista varhaisnuorista 19 prosenttia kertoi juttelevansa niistä usein 
vanhempien kanssa, kun vanhempien mukaan niistä keskusteli viikoittain 
53 prosenttia. Internetin käyttöön tai sisältöihin liittyvistä asioista keskusteli 
oman ilmoituksensa mukaan lapsen kanssa viikoittain 59 prosenttia internetiä 
käyttävien 10–12-vuotiaiden vanhemmista, kun tähän tutkimukseen osallistu-
neista, nettiä käyttäneistä varhaisnuorista vain 27 prosenttia sanoi juttelevansa 
internetin käyttöön liittyvistä asioista usein vanhempiensa kanssa. Kirjoista ja 
lehdistä jutteli vanhempiensa kanssa usein 23 prosenttia tähän tutkimukseen 
osallistuneista varhaisnuorista, kun niistä kertoi keskustelevansa lastensa kanssa 
viikoittain 56 prosenttia 10–12-vuotiaiden vanhemmista.

Huomattavasti useammat vanhemmat siis kertoivat keskustelevansa lasten-
sa kanssa säännöllisesti näiden mediankäytöistä kuin mitä varhaisnuoret itse 
ilmoittivat. Tämä huomattava ero varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa 
käsitysten eroista voi johtua joko siitä, että heidän käsityksensä keskustelusta 
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tai juttelusta on erilainen, lapsiperheiden mediakyselyn vastaajakuntaan on 
valikoitunut tietynlaisia perheitä tai että vanhemmat haluavat antaa itsestään 
todellisuutta paremman kuvan vastuullisina vanhempina.
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Yhteenveto

Neljäsluokkalaisten tyttöjen mediankäytöt

Neljäsluokkalaisien tyttöjen kaikkein yleisimmät mediankäytöt olivat musiikin 
kuunteleminen, kuvaohjelmien katselu ja kirjojen lukeminen, joita kutakin teki 
vähintään kerran päivässä kolmasosa tytöistä. Sarjakuvia luki ja internetiä käytti 
vähintään kerran päivässä vajaa neljäsosa tytöistä. Vähintään kerran viikossa ku-
vaohjelmia katseli ja musiikkia kuunteli noin 90 prosenttia neljäsluokkalaisista 
tytöistä ja noin 80 prosenttia heistä luki kirjoja tai käytti internetiä viikoittain. 
Kaksi kolmasosaa tytöistä luki sarjakuvia ja pelasi digitaalisia pelejä viikoittain. 
Kolmannes neljäsluokkalaisista tytöistä luki sanomalehtiä tai aikakauslehtiä 
vähintään kerran viikossa. Haastateltujen neljäsluokkalaisten tyttöjen mukaan 
itselle tärkeitä medioita olivat kuvaohjelmat, internet, kännykkä ja kirjat. Yh-
teenveto neljäsluokkalaisten tyttöjen eri medioiden käyttöuseudesta on esitetty 
kuviossa 37.

Kuvio 37. Neljäsluokkalaisten tyttöjen eri medioiden käyttö.
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Neljäsluokkalaisista tytöistä kolmannes katsoi kuvaohjelmia vähintään kerran 
päivässä ja 78 prosenttia katsoi niitä melkein päivittäin, Neljäsluokkalaisten 
tyttöjen useimmin seuraamia kuvaohjelmia olivat viihdeohjelmat ja tosi-tv-
kykykilpailut sekä koululaisille suunnatut ohjelmat (esim. Galaxi), joita katsoi 
viikoittain noin 60 prosenttia. Kotimaisia saippuaoopperoita, toiminnallisia 
tosi-tv-sarjoja, nuorille ja aikuisille suunnattuja animaatioita sekä lasten ani-
maatioita seurasi kaikkia viikoittain noin 40 prosenttia neljäsluokkalaisista 
tytöistä. Selvästi suosituimpia kuvaohjelmia olivat viihdeohjelmat ja kotimaiset 
saippuasarjat, jotka mainitsi suosikkiohjelmatyypeikseen lähes puolet neljäsluok-
kalaisista tytöistä. Suosituimpia yksittäisiä kuvaohjelmia olivat Salatut elämät 
ja Uusi päivä. Myös Putous, Simpsonit sekä Harry Potter ja Twilight -elokuvat 
saivat melko paljon suosikkiohjelmamainintoja.

Puolet neljäsluokkalaisista tytöistä käytti internetiä melkein joka päivä, ja 
reilut kolme neljäsosaa käytti internetiä vähintään kerran viikossa. Useimmin 
tytöt käyttivät internetiä videoklippien katseluun, sosiaaliseen mediaan, pelien 
pelaamiseen ja hakukoneiden tai verkkotietosanakirjojen käyttämiseen. Itselleen 
tärkeimmiksi internetin käytöiksi neljäsluokkalaisista tytöistä kaksi kolmasosaa 
nimesi sosiaalisen median, puolet videoklippien katselun ja kolmannes pelit. 
Tytöille tärkeimpiä internetsivustoja olivat erilaiset nuorille tytöille suunnatut 
yhteisöpalvelu- ja pelisivustojen yhdistelmät: goSupermodel, MovieStarPlanet ja 
Howrse. Suosikkisivuiksi mainittiin usein myös YouTube, Facebook ja erilaisia 
internetin ilmaisia pelisivustoja (erityisesti 1001pelit).

Neljäsluokkalaisista tytöistä 82 prosentilla oli profiili jossain internetin 
yhteisöpalvelussa, yleisimmin jossain nuorille tytöille suunnatussa paljon peli-
sovelluksia sisältäneessä palvelussa. Suosituin yhteisöpalvelu oli goSupermodel, 
jossa profiili oli yli kolmasosalla neljäsluokkalaisista tytöistä. Tällä – tai muilla 
vastaavilla sivustoilla – tytöt pelasivat pelejä ja juttelivat ystäviensä kanssa. 
Facebook-profiili oli 18 prosentilla neljäsluokkalaisista tytöistä. Haastattelujen 
perusteella monille tytöille oli annettu kotona tarkat ohjeet siitä, ettei tuntemat-
tomien kanssa saa keskustella sivustolla, heitä ei saa hyväksyä kavereikseen, eikä 
kenellekään saa missään tapauksessa antaa tietoja itsestään (edes paikkakuntaa, 
jolla asuu). Yhden haastatellun ryhmän tytöt kuitenkin kertoivat, miten he olivat 
saaneet viestejä nuoriksi tytöiksi tekeytyneiltä ihmisiltä, jotka heidän arvionsa 
mukaan olivat kuitenkin aikuisia miehiä. Tytöt olivat poistaneet nämä henkilöt 
kaverilistaltaan ja joissain tapauksissa kertoneet asiasta vanhemmilleen.

Vain kolmella neljäsluokkalaisella tytöllä ei ollut omaa kännykkää, ja oma 
puhelin oli 99 prosentilla tytöistä. Kahdella kolmasosalla oli älypuhelin, mutta 
vanhempien lupa käyttää internetiä kännykällä oli vain vajaalla kolmanneksella. 
Kännykkää neljäsluokkalaiset tytöt käyttivät lähinnä puheluihin, tekstiviestei-
hin, valokuvien ottamiseen, musiikin kuunteluun ja pelien pelaamiseen. Näistä 
selvästi tärkeimmiksi koetut käyttötarkoitukset olivat puhelut ja tekstiviestit, 
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joita piti kännykän tärkeimpinä käyttötapoina yli kaksi kolmasosaa neljäsluok-
kalaisista tytöistä, kun esimerkiksi musiikin kuuntelu tai kamera oli tärkeää vain 
neljäsosalle ja pelien pelaaminen vain kymmenesosalle.

Yli puolet neljäsluokkalaisista tytöistä kuunteli musiikkia vähintään kerran 
päivässä ja viikoittain musiikkia kuunteli 88 prosenttia tytöistä. Musiikkia 
kuunneltiin erityisesti YouTube-palvelusta, mutta myös radion musiikkiohjelmia 
kuunteli lähes päivittäin kolmannes. Useimmin suosikkiartisteiksi mainittuja 
laulajia olivat Robin, Rihanna, Adele, Katy Perry, Anna Abreu ja Lady Gaga.

Neljäsluokkalaisista tytöistä 59 prosenttia luki kirjoja lähes päivittäin ja 
viikoittain niitä luki 80 prosenttia. Tytöt lukivat eniten lasten ja nuorten ro-
maaneja ja sarjakuvakirjoja. Neljäsluokkalaiset tytöt lukivat myös melko paljon 
fantasiakirjoja, mutta näitä ei välttämättä tunnistettu fantasiaksi, vaan esimerkiksi 
”jännityskirjoiksi” tai ”kauhukirjoiksi”. Tyttöjen suosikkikirjoja olivat erityisesti 
Harry Potter (ja muut fantasiakirjat), Merja Jalon Nummelan ponitalli -sarja (ja 
muut hevostyttökirjat) sekä Aku Ankan taskukirjat.

Puolet neljäsluokkalaisista tytöistä luki sarjakuvia lähes joka päivä ja viikoit-
tain niitä luki kaksi kolmasosaa. Sarjakuvista tytöt lukivat niin Aku Ankkaa, 
hevosaiheisia sarjakuvalehtiä kuin myös mangaa.

Vaikka kaksi kolmasosaa neljäsluokkalaisista tytöistä pelasikin digitaalisia 
pelejä vähintään kerran viikossa, näiden pelien pelaaminen ei ollut useimmille 
tytöille erityisen tärkeää. Kyselyn vastausten ja haastattelujen perusteella tytöt 
pelasivat pelejä lähinnä erilaisissa internetin ilmaispelipaikoissa. Yksi tärkeim-
mistä pelipaikoista oli goSupermodel-sivusto, mutta tytöt pelasivat melko paljon 
myös esimerkiksi 1001pelit- ja Oloko-sivustoilla. Perheen kanssa tytöt pelasivat 
pelikonsolilla Singstaria tai Wiin urheilupelejä, mutta tämä pelaaminen ei 
ollut välttämättä kovin säännöllistä, vaikka olikin tytöille erittäin mieluisaa. 
Digitaalisista peleistä tyttöjen suosikkipelityyppejä ja pelejä olivat tasohyppelyt 
(Super Mario), seura- ja perhepelit (Wii-pelit ja Singstar) sekä simulaatiopelit 
(The Sims, Nintendogs, Howrse). Myös Angry Birds keräsi suosikkipelimainin-
toja. Selvästi useimmin neljäsluokkalaiset tytöt ilmoittivat suosikkipelikseen 
goSupermodel-sivuston, ja jonkin verran mainintoja keräsi myös samantyylinen 
MovieStarPlanet-sivusto.

Sanomalehtiä luki viikoittain 31 prosenttia ja aikakauslehtiä 36 prosenttia 
neljäsluokkalaisista tytöistä. Aikakauslehdistä tytöt lukivat eniten sarjakuva-
lehtiä (erityisesti Aku Ankka), lastenlehtiä (erityisesti Koululainen, Villivarsa 
ja Hevoshullu), eläin- ja luontolehtiä (erityisesti Lemmikki) ja nuortenlehtiä 
(erityisesti Demi ja Systeri).

Reilu puolet neljäsluokkalaisista tytöistä oli julkaissut mediassa jotain itse 
tekemiään asioita. Kolmannes kertoi julkaisseensa itse ottamiaan valokuvia, 
reilu neljännes itse kirjoittamiaan tekstejä ja neljännes omia piirustuksiaan tai 
sarjakuviaan. Valokuviaan tytöt olivat julkaisseet pääasiassa internetin yhtei-
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söpalveluissa. Kirjoituksiaan ja piirustuksiaan neljäsluokkalaiset tytöt olivat 
julkaisseet useimmin koulun lehdessä, mutta jonkin verran myös internetin 
keskustelupalstoilla ja yhteisöpalveluissa.

Viidesosa neljäsluokkalaisista tytöistä ei osannut sanoa, olivatko heidän 
vanhempansa kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan. Tytöistä 
12 prosenttia sanoi, että vanhemmat olivat usein kiinnostuneita ja 41 prosentin 
mielestä nämä olivat joskus kiinnostuneita. Neljäsosa neljäsluokkalaisista tytöistä 
sanoi, että heidän vanhempansa olivat harvoin tai ei koskaan kiinnostuneita 
kuulemaan heidän mediasuosikeistaan.

Neljäsluokkalaisten tyttöjen mediankäytössä näkyy selvästi siirtymävaihe 
lapsuudesta nuoruuteen, ja käytettyihin mediasisältöihin kuuluu varsin paljon 
lapsille suunnattuja kuvaohjelmia, kirjoja ja pelejä (esimerkiksi Pikku Kak-
konen, Muumit, lastenkirjat ja lastenpelit). Kuitenkin tytöt käyttävät varsin 
paljon myös mediasisältöjä, joiden kohderyhmänä ovat vanhemmat nuoret tai 
aikuiset. Monet tyttöjen keskuudessa suosituimmat mediasisällöt on kuitenkin 
suunnattu erityisesti tämän ikäisille tytöille: esimerkiksi goSupermodel-sivusto, 
hevostyttökirjat sekä Villivarsa-, Lemmikki- ja Hevoshullu-lehdet.

Haastattelujen perusteella syntyi kuva, että useimmilla neljäsluokkalaisilla 
tytöillä oli varsin tarkat mediankäyttöä koskevat säännöt ja rajoitukset, jotka 
koskivat niin ruutuaikaa (television ja tietokoneen käyttö) kuin käytettyjä 
mediasisältöjäkin.

Neljäsluokkalaisten poikien mediankäytöt

Neljäsluokkalaisien poikien yleisimmät mediankäytöt olivat kuvaohjelmien 
katselu ja sarjakuvien lukeminen, joita kumpaakin teki vähintään kerran päi-
vässä melkein puolet pojista. Musiikkia kuunteli, internetiä käytti ja digitaalisia 
pelejä käytti vähintään kerran päivässä kolmannes pojista. Vähintään kerran 
viikossa kuvaohjelmia katseli, digitaalisia pelejä pelasi ja internetiä käytti noin 
90 prosenttia neljäsluokkalaisista pojista, ja noin 80 prosenttia heistä luki sar-
jakuvia tai kuunteli musiikkia viikoittain. Lähes kaksi kolmasosaa pojista luki 
kirjoja (mukaan lukien sarjakuvakirjat) viikoittain. Kolmannes neljäsluokka-
laisista pojista luki sanomalehtiä tai aikakauslehtiä vähintään kerran viikossa. 
Haastateltujen neljäsluokkalaisten poikien mukaan itselle tärkeitä medioita 
olivat digitaaliset pelit, kuvaohjelmat ja internet. Yhteenveto neljäsluokkalaisten 
poikien eri medioiden käyttöuseudesta on esitetty kuviossa 38.
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Kuvio 38. Neljäsluokkalaisten poikien eri medioiden käyttö.
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Haastattelujen perusteella vaikutti siltä, että neljäsluokkalaisten poikien kohdalla 
vanhemmat rajoittivat lähinnä heidän pelaamiseen tai televisionkatseluun käyt-
tämäänsä aikaa, eivätkä välttämättä niinkään poikien käyttämiä mediasisältöjä. 
Useamman haastatteluihin osallistuneen, eri puolilla Suomea asuneen pojan 
kotona esimerkiksi digitaalisten pelien pelaamiseen käytetyllä ajalla saatettiin 
käydä kaupankäyntiä, jossa lisää peliaikaa voitiin saada esimerkiksi ulkoilemalla 
tai tekemällä kotitöitä.

Neljäsluokkalaisista pojista lähes puolet katsoi kuvaohjelmia vähintään 
kerran päivässä ja 82 prosenttia katsoi niitä melkein päivittäin, Neljäsluok-
kalaisten poikien useimmin seuraamia kuvaohjelmia olivat viihdeohjelmat, 
nuorille ja aikuisille suunnatut animaatiot ja toiminnalliset tosi-tv-sarjat, joita 
katsoi viikoittain yli puolet. Tosi-tv-kykykilpailuja, koululaisille suunnattuja 
ohjelmia, kotimaisia saippuaoopperoita sekä fantasiaa ja scifiä seurasi kaikkia 
viikoittain noin 40 prosenttia neljäsluokkalaisista pojista. Selvästi suosituimpia 
kuvaohjelmia olivat nuorille ja aikuisille suunnatut animaatiot, jotka mainitsi 
suosikkiohjelmatyypikseen puolet neljäsluokkalaisista pojista.Viihdeohjelmat 
ja toiminnalliset tosi-tv-sarjat olivat suosikkiohjelmatyyppejä kolmannekselle. 
Selvästi suosituin yksittäinen ohjelma oli Simpsonit. Myös Salatut elämät, 
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Terra Nova ja erilaiset urheiluohjelmat kuuluivat neljäsluokkalaisten poikien 
suosikkiohjelmiin.

Lähes kaksi kolmasosaa neljäsluokkalaisista pojista käytti internetiä melkein 
joka päivä ja vähintään kerran viikossa sitä käytti 86 prosenttia. Useimmin 
pojat käyttivät internetiä pelien pelaamiseen ja videoklippien katseluun, jotka 
molemmat nimesi itselle tärkeimmiksi internetin käytöiksi 57 prosenttia nel-
jäsluokkalaisista pojista. Sosiaalinen media oli itselle tärkeä internetin käyttö 
kolmannekselle pojista. Pojille tärkeimpiä internetsivustoja olivat YouTube, 
Facebook ja erilaiset internetin ilmaiset pelisivustot (erityisesti Aapeli).

Neljäsluokkalaisista pojista kahdella kolmasosalla oli oman ilmoituksensa 
mukaan profiili jossain internetin yhteisöpalvelussa. Useimmiten poikien pro-
fiilit olivat Aapelin kaltaisilla pelisivustoilla. Facebook-profiili oli 18 prosentilla 
neljäsluokkalaisista tytöistä. Yhteisöpalvelujen käyttö ei haastattelujen perusteella 
tuntunut olevan erityisen tärkeää neljäsluokkalaisille pojille.

Digitaalisia pelejä pelasi lähes joka päivä 60 prosenttia neljäsluokkalaisista 
pojista, ja viikoittain niitä pelasi 88 prosenttia. Poikien pelatuin ja suosituin 
pelityyppi olivat taistelu- ja toimintapelit, joita pelasi viikoittain 60 prosent-
tia neljäsluokkalaisista pojista. Toiseksi pelatuin ja suosituin pelityyppi olivat 
urheilupelit, kolmanneksi suosituin ajo- ja lentopelit ja neljänneksi suosituin 
oli tasohyppelyt. Neljäsluokkalaisten poikien suosikkipelejä olivat Call of Duty 
-pelisarjan pelit ja NHL-pelisarjan pelit. Suosikkipelimainintoja keräsivät myös 
Minecraft, Angry Birds, FIFA-pelisarja ja Super Mario -pelisarja. Pojista 22 pro-
senttia ilmoitti suosikkipelikseen jonkun First Person Shooter -pelin, joiden 
ikärajat ovat joko K-16 tai K-18.

Kaksi kolmasosaa neljäsluokkalaisista pojista luki sarjakuvia lähes päivit-
täin ja viikoittain niitä luki 81 prosenttia. Ehdottomasti suosituin sarjakuva 
poikien keskuudessa oli Aku Ankka. Kirjoja ilmoitti lukevansa viikoittain 63 
prosenttia neljäsluokkalaisista pojista, mutta valtaosa pojista luki nähtävästi 
vain sarjakuvakirjoja. Sarjakuvakirjoja kertoi lukevansa usein kaksi kolmasosaa 
neljäsluokkalaisista pojista, kun seuraavaksi luetuimpia kirjatyyppejä, tietokir-
joja sekä fantasiaa ja scifiä, kertoi lukevansa vain neljännes pojista. Verrattuna 
samanikäisten tyttöjen lukemiin kirjoihin neljäsluokkalaiset pojat lukivat myös 
suhteessa enemmän lastenkirjoja. Selvästi suosituimpia kirjoja poikien keskuu-
dessa olivat Aku Ankan taskukirjat.

Kaksi kolmasosaa neljäsluokkalaisista pojista kuunteli musiikkia lähes päi-
vittäin, ja viikoittain musiikkia kuunteli 80 prosenttia pojista. Musiikkia 
kuunneltiin erityisesti YouTube-palvelusta, mutta myös radion musiikkiohjelmia 
kuunteli lähes päivittäin 38 prosenttia. Varsin harvat neljäsluokkalaiset pojat 
ilmoittivat suosikkiartistejaan, mutta eniten mainintoja keräsivät kotimaiset 
rap-artistit (jare&VilleGalle, Cheek ja Petri Nygård).
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Sanomalehtiä luki viikoittain 36 prosenttia ja aikakauslehtiä 33 prosenttia 
neljäsluokkalaisista pojista. Aikakauslehdistä pojat ilmoittivat suosikkilehdekseen 
lähinnä vain Aku Ankan.

Vain kuudella neljäsluokkalaisella pojalla ei ollut omaa kännykkää; oma 
puhelin oli 98 prosentilla pojista. Vajaalla kahdella kolmasosalla oli älypuhelin 
ja vanhempien lupa käyttää internetiä kännykällä oli puolella. Kännykkää nel-
jäsluokkalaiset pojat käyttivät lähinnä puheluihin, tekstiviesteihin, valokuvien 
ottamiseen, musiikin kuunteluun ja pelien pelaamiseen. Näistä selvästi tärkeim-
miksi koettu käyttötarkoitus olivat puhelut, joita piti kännykän tärkeimpänä 
käyttötapana kaksi kolmasosaa neljäsluokkalaisista pojista. Tekstiviestit olivat 
tärkeitä puolelle pojista, musiikin kuuntelu kolmasosalle ja pelien pelaaminen 
reilulle viidesosalle pojista.

Reilu puolet neljäsluokkalaisista tytöistä oli julkaissut mediassa jotain itse 
tekemiään asioita. Kolmannes kertoi julkaisseensa itse ottamiaan valokuvia ja 
itse tekemiään videoita tai elokuvia ja reilu viidesosa itse kirjoittamiaan tekstejä 
ja itse tekemäänsä tai esittämäänsä musiikkia. Valokuviaan ja kirjoituksiaan pojat 
olivat julkaisseet pääasiassa internetin yhteisöpalveluissa, mutta videoitaan ja 
musiikkiaan he olivat julkaisseet pääasiassa internetin videopalveluissa.

Vajaa viidesosa neljäsluokkalaisista pojista ei osannut sanoa, olivatko heidän 
vanhempansa kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan. Pojista 12 
prosenttia sanoi, että vanhemmat olivat usein kiinnostuneita ja 25 prosentin 
mielestä nämä olivat joskus kiinnostuneita. Peräti 44 prosenttia neljäsluokka-
laisista pojista sanoi, että heidän vanhempansa olivat harvoin tai ei koskaan 
kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan.

Neljäsluokkalaiset pojat käyttivät enää hyvin vähän erityisesti lapsille tai 
varhaisnuorille suunnattuja mediasisältöjä. Poikkeuksena olivat kuvaohjelmista 
lapsille suunnatut animaatiot sekä lastenkirjat. Kuvaohjelmien, digitaalisten 
pelien, internetin, musiikin ja lehtien suhteen neljäsluokkalaisten poikien käyt-
tämät mediasisällöt olivat hyvin pitkälle samoja kuin kuudesluokkalaistenkin 
poikien. Neljäsluokkalaisten poikien vanhemmat vaikuttivat säätelevän lapsensa 
mediankäyttöjä lähinnä tietokoneen, television tai pelikonsolin äärellä vietetyn 
ajan suhteen ja vähemmän käytettyjen mediasisältöjen perusteella.

Kuudesluokkalaisten tyttöjen mediankäytöt

Kuudesluokkalaisten tyttöjen kaikkein yleisimmät mediankäytöt olivat musiikin 
kuunteleminen, kuvaohjelmien katselu ja internetin käyttö, joita kutakin teki 
vähintään kerran päivässä vähintään noin puolet tytöistä ja lähes joka päivä 
yli 80 prosenttia tytöistä. Hieman alle puolet kuudesluokkalaisista tytöistä 
pelasi digitaalisia pelejä ja luki kirjoja lähes päivittäin, ja viikoittain näitä käytti 
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melkein kaksi kolmasosaa tytöistä. Sarjakuvia luki viikoittain 59 prosenttia, 
aikauslehtiä 54 prosenttia ja sanomalehtiä 39 prosenttia kuudesluokkalaisista 
tytöistä. Haastateltujen kuudesluokkalaisten tyttöjen mukaan heille itselleen 
selvästi tärkein media oli internet. Yhteenveto kuudesluokkalaisten tyttöjen eri 
medioiden käyttöuseudesta on esitetty kuviossa 39.

Kuvio 39. Kuudesluokkalaisten tyttöjen eri medioiden käyttö.

63

11

6

13

20

47

20

57

25

15

16

19

22

37

27

32

6

28

17

27

22

11

23

8

5

26

31

28

23

4

24

3

1

20

30

13

13

1

6

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Musiikin kuunteleminen

Muiden lehtien lukeminen

Sanomalehtien lukeminen

Sarjakuvien lukeminen

Kirjojen lukeminen

Internetin käyttö

Digitaalisten pelien pelaaminen

Kuvaohjelmien katselu

Ainakin kerran päivässä Melkein joka päivä

Ainakin kerran viikossa Joskus, mutta ei joka viikko

Hyvin harvoin tai ei ollenkaan

Haastattelujen perusteella syntyi kuva, että kuudesluokkalaiset tytöt olivat varsin 
vapaita päättämään omasta mediankäytöstään. Vanhemmat saattoivat puuttua 
tyttöjen mediankäyttöön siinä vaiheessa, jos he käyttivät mediaa – lähinnä 
internetiä – erittäin paljon päivittäin tai valvoivat todella myöhään iltaisin.

Lähes kaksi kolmasosaa kuudesluokkalaisista tytöistä kuunteli musiikkia vä-
hintään kerran päivässä, ja viikoittain musiikkia kuunteli 94 prosenttia tytöistä. 
Radiosta musiikkia kuunteli melkein joka päivä yli puolet tytöistä, mutta vielä 
enemmän musiikkia kuunneltiin joko suoraan internetistä (erityisesti YouTube 
ja Spotify) tai sieltä tietokoneelle tai kännykälle ladattuna. Suosikkiradiokanavat 
olivat NRJ ja The Voice. Useimmin suosikkiartisteiksi mainittuja laulajia olivat 
One Direction ja Rihanna. Suosikkiartisteiksi mainittiin myös Robin, Lady 
Gaga, Pitbull, David Guetta ja Adele.
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Kuudesluokkalaisista tytöistä 57 prosenttia katsoi kuvaohjelmia vähintään 
kerran päivässä ja 89 prosenttia katsoi niitä melkein päivittäin. Kuudesluok-
kalaisten tyttöjen useimmin seuraamia kuvaohjelmia olivat viihdeohjelmat 
ja tosi-tv-kykykilpailut, joita katsoi viikoittain noin 70 prosenttia tytöistä. 
Nuorille ja aikuisille suunnattuja animaatioita, komediaa, muoti- ja sisustus-
tosi-tv-ohjelmia, kauhua, kotimaisia saippuaoopperoita ja toiminnallisia tosi-
tv-sarjoja seurasi kaikkia viikoittain yli puolet kuudesluokkalaisista tytöistä. 
Selvästi suosituimpia kuvaohjelmia olivat kotimaiset saippuasarjat, jotka mainitsi 
suosikkiohjelmatyypikseen lähes puolet kuudesluokkalaisista tytöistä. Kauhun 
ja viihdeohjelmat ilmoitti kummankin suosikkiohjelmatyypeikseen kolmasosa 
tytöistä. Suosituimpia yksittäisiä kuvaohjelmia olivat Salatut elämät, Twilight ja 
Uusi päivä. Myös Terra Nova, Frendit, Simpsonit ja Putous saivat melko paljon 
suosikkiohjelmamainintoja.

Puolet kuudesluokkalaisista tytöistä käytti internetiä vähintään kerran päivässä 
ja 84 prosenttia käytti internetiä lähes joka päivä. Kolme neljäsosaa tytöistä käytti 
internetiä viikoittain sosiaaliseen mediaan ja kaksi kolmasosaa videoklippien 
katseluun ja radion- tai musiikinkuunteluun. Myös hakukoneita tai verkko-
sanakirjoja ja sähköpostia käytti viikoittain puolet tytöistä. Pelejä pelasi viikoit-
tain 43 prosenttia, ja musiikkia latasi verkosta, kuvaohjelmia katseli internetistä 
tai pikaviestimiä käytti viikoittain yli kolmannes kuudesluokkalaisista tytöistä. 
Itselleen tärkeimmiksi internetin käytöiksi 81 prosenttia kuudesluokkalaisista 
tytöistä nimesi sosiaalisen median ja vajaa puolet radion- tai musiikinkuuntelun 
ja videoklippien katselun. Tytöille ehdottomasti tärkeimpiä internetsivustoja 
olivat Facebook ja YouTube.

Kuudesluokkalaisista tytöistä 89 prosentilla oli profiili jossain internetin 
yhteisöpalvelussa, yleisimmin Facebookissa. Facebook-profiili oli 71 prosentilla 
kuudesluokkalaisista tytöistä. Facebookissa tytöt lähinnä juttelivat ystäviensä 
kanssa. Jonkin verran myös julkaistiin omia valokuvia, kommentoitiin toisten 
kuvia ja jaettiin esimerkiksi musiikkilinkkejä, mutta omia tilapäivityksiä ainakin 
haastatteluihin osallistuneet tytöt kirjoittivat varsin niukasti. Omaa blogia piti 
22 prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä. Haastattelujen perusteella useim-
pien tyttöjen Facebook-profiilit olivat yksityisiä, ja he hyväksyivät kavereikseen 
vain tuntemiaan ihmisiä tai sellaisia henkilöitä, joilla oli jokin muu yhdysside 
heihin (esimerkiksi yhteisiä ystäviä).

Kaikilla kuudesluokkalaisilla tytöillä oli oma kännykkä. Älypuhelin oli 78 
prosentilla, mutta vanhempien lupa käyttää internetiä kännykällä oli puolella. 
Kännykkää kuudesluokkalaiset tytöt käyttivät erityisesti puheluihin, tekstivies-
teihin, valokuvien ottamiseen ja radion- tai musiikinkuunteluun. Kännykkää 
käytettiin yleisesti myös pelien pelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön. Näistä 
selvästi tärkeimmiksi koetut käyttötarkoitukset olivat tekstiviestit ja puhelut, 
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joita piti kännykän tärkeimpinä käyttötapoina yli kolme neljäsosaa kuudesluok-
kalaisista tytöistä. Myös musiikin kuuntelu oli tärkeää puolelle tytöistä.

Vaikka yli kaksi kolmasosaa kuudesluokkalaisista tytöistä pelasi digitaalisia 
pelejä vähintään kerran viikossa, näiden pelien pelaaminen ei ollut useimmille 
tytöille erityisen tärkeää. Digitaalisista peleistä tyttöjen pelatuimpia ja suosituim-
pia pelityyppejä olivat tasohyppelyt, seura- ja perhepelit sekä simulaatiopelit. 
Suosituimpia yksittäisiä pelejä olivat The Sims ja Angry Birds.

Kuudesluokkalaisista tytöistä 42 prosenttia luki kirjoja lähes päivittäin 
ja viikoittain niitä luki 64 prosenttia. Tytöt lukivat eniten lasten ja nuorten 
romaaneja, sarjakuvakirjoja sekä fantasiaa ja scifiä. Kuudesluokkalaiset tytöt 
lukivat myös melko paljon muita (kuin nuorille suunnattuja) romaaneja. Suo-
sikkikirjoiksi mainitut kirjat olivat pääasiassa fantasia-, scifi- tai kauhukirjoja. 
Yksittäisistä kirjoista tai kirjasarjoista suosikkikirjamainintoja keräsivät eniten 
Twilight-sarja ja Harry Potter -sarja.

Kolmasosa kuudesluokkalaisista tytöistä luki sarjakuvia lähes joka päivä ja 
viikoittain niitä luki 59 prosenttia. Sarjakuvista vanhemmat tytöt lukivat lähinnä 
Aku Ankkaa ja mangaa.

Aikakauslehtiä luki lähes päivittäin neljännes ja viikoittain reilu puolet 
kuudesluokkalaisista tytöistä. Sanomalehtiä luki lähes päivittäin 22 prosenttia 
ja viikoittain 39 prosenttia. Aikakauslehdistä tytöt lukivat eniten nuortenlehtiä 
(erityisesti Demi ja MissMix) sekä Aku Ankkaa.

Suuri enemmistö kuudesluokkalaisista tytöistä (89 prosenttia) oli julkaissut 
mediassa itse tekemiään asioita. Eniten tytöt kertoivat julkaisseensa itse ottamiaan 
valokuvia, sillä näitä oli julkaissut 85 prosenttia. Kolmannes oli julkaissut itse 
kirjoittamiaan tekstejä, reilu neljännes itse tekemiään videoita tai elokuvia ja 
vajaa neljännes omia piirustuksiaan tai sarjakuviaan. Valokuviaan ja videoitaan 
tytöt olivat julkaisseet pääasiassa internetin yhteisöpalveluissa, ja tekstejään joko 
keskustelupalstoilla tai yhteisöpalveluissa.

Kymmenesosa kuudesluokkalaisista tytöistä ei osannut sanoa, olivatko heidän 
vanhempansa kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan. Tytöistä 
17 prosenttia sanoi, että vanhemmat olivat usein kiinnostuneita ja 46 prosentin 
mielestä nämä olivat joskus kiinnostuneita. Yli neljännes kuudesluokkalaisista 
tytöistä sanoi, että heidän vanhempansa olivat harvoin tai ei koskaan kiinnos-
tuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan.

Ehdottomasti tärkein yksittäinen media kuudesluokkalaisille tytöille olivat 
internetin yhteisöpalvelut ja erityisesti Facebook – vaikka valtaosa kuudesluokka-
laisista olikin vielä periaatteessa liian nuoria käyttämään Facebookia. Facebookia 
käytettiin erityisesti kommunikointiin ystävien kanssa, mutta sen kautta jaettiin 
myös itse tehtyjä asioita kuten valokuvia, videoita, kirjoituksia ja piirustuksia 
ystävien kommentoitaviksi. Mediasisällöistä ja lajityypeistä kuudesluokkalaisia 
tyttöjä kiehtoivat erityisesti romantiikka, kauhu ja fantasia. Kuudesluokkalaisten 
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tyttöjen vanhemmat tuntuivat säätelevän lapsensa mediankäyttöjä varsin vähän 
sen paremmin mediasisällön kuin käytetyn ajankaan suhteen, mikäli tytöt eivät 
syyllistyneet kohtuuttomiin ylilyönteihin esimerkiksi internetin käytössä.

Kuudesluokkalaisten poikien mediankäytöt

Kuudesluokkalaisten poikien kaikkein yleisimmät mediankäytöt olivat kuva-
ohjelmien katselu, internetin käyttö ja musiikin kuunteleminen, joita kutakin 
teki vähintään kerran päivässä reilusti yli puolet pojista. Viikoittain kuvaohjelmia 
katseli ja internetiä käytti noin 90 prosenttia pojista ja musiikkia kuunteli viikoit-
tain 81 prosenttia. Yli kolmannes kuudesluokkalaisista pojista pelasi digitaalisia 
pelejä lähes päivittäin ja melkein joka päivä niitä pelasi 72 prosenttia. Sarjakuvia 
luki vähintään kerran päivässä vajaa kolmannes, lähes joka päivä 56 prosenttia 
ja viikoittain reilut kolme neljäsosaa. Sanomalehtiä ja kirjoja luki viikoittain 42 
prosenttia ja aikauslehtiä 36 prosenttia kuudesluokkalaisista pojista. Haastatel-
tujen kuudesluokkalaisten poikien mukaan heille itselleen tärkeimmät mediat 
olivat internet ja digitaaliset pelit. Yhteenveto kuudesluokkalaisten poikien eri 
medioiden käyttöuseudesta on esitetty kuviossa 40.

Kuvio 40. Kuudesluokkalaisten poikien eri medioiden käyttö.
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Haastattelujen perusteella syntyi kuva, että suurin osa kuudesluokkalaisista 
pojista oli erittäin vapaita päättämään omasta mediankäytöstään. Vanhemmat 
saattoivat yrittää asettaa rajoituksia esimerkiksi pelaamiselle silloin kun se vei 
erittäin paljon aikaa, mutta jos pojalla oli muitakin harrastuksia, niin hyvinkin 
runsaaseen pelaamiseen ei välttämättä puututtu.

Kuudesluokkalaisista pojista 58 prosenttia katsoi kuvaohjelmia vähintään 
kerran päivässä ja 92 prosenttia katsoi niitä melkein päivittäin. Kuudesluokka-
laisten poikien useimmin seuraamia kuvaohjelmia olivat nuorille ja aikuisille 
suunnatut animaatiot, viihdeohjelmat ja toiminnalliset tosi-tv-sarjat, joita katsoi 
viikoittain 60–70 prosenttia pojista. Jännitys-, toiminta- ja rikossarjoja, tosi tv-
kykykilpailuja ja komedioita katseli viikoittain melkein puolet pojista. Selvästi 
suosituimpia kuvaohjelmia olivat nuorille ja aikuisille suunnatut animaatiot, 
jotka mainitsi suosikkiohjelmatyypikseen 57 prosenttia kuudesluokkalaisista 
pojista. Viihdeohjelmat ja toiminnalliset tosi-tv-sarjat ilmoitti kummatkin 
suosikkiohjelmatyypeikseen kolmasosa pojista. Poikien suosikkiohjelmia olivat 
Salatut elämät, Simpsonit ja erilaiset urheiluohjelmat.

Yli puolet kuudesluokkalaisista pojista käytti internetiä vähintään kerran 
päivässä ja 87 prosenttia käytti internetiä lähes joka päivä. Yli kolme neljäs-
osaa pojista käytti internetiä viikoittain videoklippien katseluun ja lähes kaksi 
kolmasosaa pelien pelaamiseen. Myös sosiaaliseen mediaan, hakukoneiden tai 
verkkosanakirjojen käyttöön ja radion- tai musiikinkuunteluun internetiä käytti 
viikoittain yli puolet kuudesluokkalaisista pojista. Verkosta musiikkia latasi 
viikoittain 43 prosenttia kuudesluokkalaisista pojista ja sähköpostia käytti vii-
koittain reilu kolmannes. Itselleen tärkeimmiksi internetin käytöiksi yli puolet 
kuudesluokkalaisista pojista nimesi videoklippien katselun ja sosiaalisen median 
ja reilu kolmasosa pelien pelaamisen. Ehdottomasti tärkeimpiä internetsivustoja 
olivat YouTube ja Facebook.

Kuudesluokkalaisista pojista 89 prosentilla oli profiili jossain internetin 
yhteisöpalvelussa, yleisimmin Facebookissa. Facebook-profiili oli 54 prosentilla 
kuudesluokkalaisista pojista. Facebookissa pojat lähinnä juttelivat ystäviensä 
kanssa ja jakoivat esimerkiksi musiikkilinkkejä, mutta omia tilapäivityksiä ai-
nakin haastatteluihin osallistuneet pojat kirjoittivat hyvin vähän. Haastattelujen 
perusteella useimpien poikien Facebook-profiilit olivat julkisia, ja osa heistä 
hyväksyi kavereikseen varsin huolettomasti tuntemattomiakin ihmisiä, joihin 
he olivat tutustuneet esimerkiksi verkkopeleissä.

Digitaalisia pelejä pelasi vähintään kerran päivässä yli kolmannes, lähes joka 
päivä melkein kolme neljäsosaa ja viikoittain 90 prosenttia kuudesluokkalaisista 
pojista. Poikien pelatuin ja suosituin pelityyppi olivat taistelu- ja toimintapelit, 
joita pelasi viikoittain lähes kaksi kolmasosaa kuudesluokkalaisista pojista. Toi-
seksi pelatuin ja suosituin pelityyppi olivat urheilupelit ja kolmanneksi suosituin 
ajo- ja lentopelit. Kuudesluokkalaisten poikien ehdottomasti suosituin peli oli 
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Call of Duty -pelisarja ja toiseksi suosituin NHL-pelisarja. Suosikkipelimainintoja 
keräsivät myös Minecraft, Battlefield, Grand Theft Auto -pelisarja ja FIFA-pelisarja. 
Kuudesluokkalaisten poikien keskuudessa erityisen suosittuja olivat First Person 
Shooter -pelit, jollaisen mainitsi suosikkipelikseen 44 prosenttia pojista.

Yli puolet kuudesluokkalaisista pojista kuunteli musiikkia vähintään ker-
ran päivässä ja viikoittain musiikkia kuunteli 93 prosenttia tytöistä. Radiosta 
musiikkia kuunteli melkein joka päivä 39 prosenttia pojista, mutta enemmän 
musiikkia kuunneltiin joko suoraan internetistä (erityisesti YouTube ja Spotify) 
tai sieltä tietokoneelle tai kännykälle ladattuna. Suosikkiradiokanava oli NRJ. 
Useimmin suosikkiartisteiksi mainittuja laulajia olivat Skrillex, jare&VilleGalle 
ja Petri Nygård.

Vain kuudella kuudesluokkalaisella pojalla ei ollut omaa kännykkää, ja oma 
puhelin oli 97 prosentilla pojista. Älypuhelin oli 78 prosentilla, ja vanhempien 
lupa käyttää internetiä kännykällä oli 82 prosentilla. Kännykkää kuudesluok-
kalaiset pojat käyttivät erityisesti puheluihin, tekstiviesteihin ja radion- tai 
musiikinkuunteluun. Kännykkää käytettiin yleisesti myös pelien pelaamiseen 
ja valokuvien ottamiseen. Näistä selvästi tärkeimmiksi koetut käyttötarkoitukset 
olivat puhelut ja tekstiviestit. Myös musiikin kuuntelu kännykällä oli pojille 
varsin tärkeää.

Yli puolet kuudesluokkalaisista pojista luki sarjakuvia lähes päivittäin ja 
viikoittain niitä luki 77 prosenttia. Ehdottomasti suosituin sarjakuva poikien 
keskuudessa oli Aku Ankka. Aikakauslehtiä luki viikoittain kolmannes. Selvästi 
eniten pojat lukivat sarjakuvalehtiä, joita luki usein 79 prosenttia. Urheiluleh-
tiä luki usein reilu kolmannes ja tekniikka- ja moottorilehtiä reilu neljännes 
kuudesluokkalaisista pojista. Sanomalehtiä luki lähes päivittäin neljännes ja 
viikoittain 42 prosenttia kuudesluokkalaisista pojista.

Kirjoja ilmoitti lukevansa viikoittain 43 prosenttia kuudesluokkalaisista 
pojista, mutta valtaosa pojista luki nähtävästi vain sarjakuvakirjoja. Sarjakuva-
kirjoja kertoi lukevansa usein 81 prosenttia kuudesluokkalaisista pojista, kun 
seuraavaksi luetuinta kirjatyyppiä, fantasiaa ja scifiä, kertoi lukevansa vain 28 
prosenttia pojista. Selvästi suosituimpia kirjoja poikien keskuudessa olivat Aku 
Ankan taskukirjat.

Lähes kolme neljäsosaa kuudesluokkalaisista pojista oli julkaissut mediassa 
itse tekemiään asioita. Melkein kaksi kolmasosaa pojista oli julkaissut itse ot-
tamiaan valokuvia ja itse tekemiään videoita tai elokuvia oli julkaissut melkein 
puolet. Viidennes oli julkaissut myös itse kirjoittamiaan tekstejä. Valokuviaan 
ja kirjoituksiaan pojat olivat julkaisseet pääasiassa internetin yhteisöpalveluissa, 
mutta videoitaan ja musiikkiaan he olivat julkaisseet yhteisöpalveluja enemmän 
internetin videopalveluissa.

Kymmenesosa kuudesluokkalaisista pojista ei osannut sanoa, olivatko heidän 
vanhempansa kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan. Viidennes 
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pojista sanoi, että vanhemmat olivat usein kiinnostuneita, ja kolmanneksen 
mielestä nämä olivat joskus kiinnostuneita. Yli kolmannes kuudesluokkalaisista 
pojista sanoi, että heidän vanhempansa olivat harvoin tai ei koskaan kiinnos-
tuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan.

Kuudesluokkalaisille pojille merkityksellisimpiä mediakäyttöjä olivat in-
ternetin erilaiset sovellukset. Tärkeimpiä internetin käyttötapoja olivat mu-
siikinkuuntelu, videoleikkeiden katselu sekä digitaalisten pelien pelaaminen 
internetin kautta. Se mediankäyttö, joka selvimmin erotti kuudesluokkalaisia 
poikia tytöistä ja nuoremmista pojista, oli digitaalisten pelien pelaaminen. Ty-
töt eivät olleet pääsääntöisesti läheskään yhtä kiinnostuneita pelaamisesta kuin 
pojat, ja nuorempien poikien pelaamiseen käyttämää aikaa yleensä rajoitettiin 
perheissä. Suurimmalla osalla kuudesluokkalaisista pojista ei vaikuttanut ole-
van erityisiä mediankäyttöön liittyviä sääntöjä sen paremmin mediankäyttöön 
käytetyn ajan kuin käytettyjen mediasisältöjenkään suhteen. Monien poikien 
kohdalla vanhemmat tuntuivat kyllästyneen jatkuvaan riitelyyn ja antaneet 
periksi säännöistä, joita olivat aiemmin asettaneet muun muassa mediasisäl-
töjen ja käyttöajan suhteen. Tärkeimpänä mediankäyttöä rajoittavana tekijänä 
kuudesluokkalaisilla pojilla olivatkin muut harrastukset: osalla pojista kiin-
nostus suuntautuu kokonaan muille alueille kuin mediankäyttöön, ja monilla 
niistäkin, jotka olivat erittäin kiinnostuneita esimerkiksi pelaamisesta, muut 
harrastukset asettivat jonkinlaiset rajat pelaamiseen käytettävissä olevalle ajalle. 
Mediasisällöistä ja lajityypeistä poikia kiinnostivat erityisesti toiminta, seikkailu 
ja urheilu, mutta he seurasivat paljon myös Salattuja elämiä.

Tyttöjen ja poikien mediankäyttöjen erot

Siinä, mitä medialaitteita varhaisnuorilla oli käytettävissään kotona, ei ollut 
eroa tyttöjen ja poikien kohdalla muiden laitteiden kuin pelikonsolien koh-
dalla. Pelikonsoleita oli selvästi enemmän poikien kodeissa. Neljäsluokkalaisilla 
pojilla oli huomattavasti enemmän medialaitteita omissa huoneissaan kuin 
neljäsluokkalaisilla tytöillä, mutta kuudesluokkalaisilla eroa oli lähinnä vain 
pelikonsolien kohdalla.

Mediankäyttöjen osalta yksi suuri ero tyttöjen ja poikien välillä oli se, että 
pojat pelasivat pelejä selvästi tyttöjä useammin. Pojista kolmannes kertoi pe-
laavansa vähintään kerran päivässä ja toinen kolmannes lähes joka päivä, kun 
tytöistä kuudesosa kertoi pelaavansa digitaalisia pelejä vähintään kerran päivässä 
ja lähes joka päivä neljäsosa. Vähintään kerran viikossa digitaalisia pelejä pelasi 
90 prosenttia pojista ja 67 prosenttia tytöistä. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että 
pelit ja pelaaminen olivat useammille pojille joko tärkein tai yksi tärkeimmistä 
mediankäytöistä, kun tytöille pelaaminen oli selvästi vähämerkityksisempää.
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Tytöt ja pojat pelasivat myös varsin erilaisia digitaalisia pelejä. Poikien kes-
kuudessa suosituimpia pelejä olivat taistelu- ja toimintapelit, urheilupelit sekä 
ajo- ja lentopelit, kun tytöt pitivät eniten tasohyppelyistä, seura- ja perhepeleistä 
sekä simulaatiopeleistä.

Tyttöjen poikia vähäisempi digitaalisten pelien pelaaminen ei haastattelujen 
(ja aiempien tutkimusten) valossa todennäköisesti johdu siitä, että heillä olisi 
ollut käytössään poikia vähemmän erityisesti pelaamiseen tarkoitettuja laitteita. 
Erot nimenomaan pelikonsolien saatavuudessa johtuivatkin todennäköisemmin 
siitä, etteivät tytöt kokeneet näitä laitteita yhtä tärkeiksi kuin pojat, eivätkä siksi 
olleet pyytäneet niitä esimerkiksi lahjoiksi.

Kirsi-Pauliina Kallio, Frans Mäyrä ja Kirsikka Kaipainen (2009) ovat esittä-
neet digitaalisten pelien pelaamismentaliteetteja tyypittelevän InSoGa-mallin, 
jonka avulla he ovat eritelleet erilaisia digitaalisten pelien pelaamisen tapoja; sa-
makin pelaaja voi eri tilanteissa edustaa erilaista pelitapaa. Mallissa huomioidaan 
pelaamisen intensiteetti, pelaamisen sosiaalisuus ja pelatun pelin ominaisuudet. 
He erottavat kaikkiaan yhdeksän erilaista pelaamismentaliteettia, joista kolme 
edustaa sosiaalista pelaamista, kolme kasuaalista (satunnaista) pelaamista ja kolme 
sitoutunutta pelaamista. Kyselyn ja haastattelujen perusteella vaikuttaakin siltä, 
että tyttöjen digitaalisten pelien pelaaminen edustaa useimmiten joko sosiaalista 
tai kasuaalista pelaamista: pelejä pelataan ystävien kanssa, seuran vuoksi, ajan 
tappamiseksi, taukoharrasteena tai rentoutumisen takia. Poikien pelaaminen 
edustaa puolestaan usein sitoutunutta pelaamista; se on joko hauskanpitoa, 
viihdettä sinänsä, tai peleihin uppoudutaan hyvinkin perusteellisesti.

Tyttöjen ja poikien välillä ei ole mainittavaa eroa kuvaohjelmien katselun 
useudessa. Kyselyn ja haastattelujen perusteella syntyi vaikutelma, että ajallisesti 
neljäsluokkalaiset pojat katsoivat kuvaohjelmia enemmän kuin neljäsluokka-
laiset tytöt, kun taas kuudesluokkalaiset tytöt katsoivat kuvaohjelmia hieman 
enemmän kuin kuudesluokkalaiset pojat. Tyttöjen ja poikien välillä oli kuitenkin 
selviä eroja siinä, minkä tyyppisisiä kuvaohjelmia he seurasivat ja erityisesti siinä, 
millaisista kuvaohjelmista he henkilökohtaisesti pitivät. Sekä tytöt että pojat 
pitivät viihdeohjelmista ja kotimaisista saippuasarjoista (Salatut elämät). Muista 
ohjelmatyypeistä neljäsluokkalaiset tytöt pitivät erityisesti lapsille ja varhaisnuo-
rille suunnatuista ohjelmista ja kuudesluokkalaiset tytöt taas kauhusta ja kome-
dioista. Pojat pitivät erityisesti nuorille ja aikuisille suunnatuista animaatioista, 
toiminnallisista tosi-tv-ohjelmista sekä jännityksestä ja toiminnasta.

Pojissa oli tyttöjä enemmän niitä, jotka käyttivät internetiä vähintään kerran 
päivässä. Neljäsluokkalaisten kohdalla tyttöjen ja poikien välinen ero internetin 
käyttöuseudessa oli suurempi kuin kuudesluokkalaisten kohdalla. Tyttöjen ja 
poikien välillä oli kuitenkin selvä ero siinä, mitä internetin käyttötapoja he pitivät 
itselleen tärkeimpinä. Tyttöjen kohdalla internetin henkilökohtaisesti selvästi 
tärkein käyttötarkoitus oli sosiaalinen media, toiseksi tärkein videoklippien 
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katselu ja kolmanneksi tärkein radion- ja musiikinkuuntelu. Pojilla henkilökoh-
taisesti tärkeimmät käyttötarkoitukset olivat yleisimmin videoklippien katselu, 
pelit ja sosiaalinen media.

Neljäsluokkalaisista tytöistä 82 prosentilla ja kuudesluokkalaisista tytöistä 
89 prosentilla oli oma profiili vähintään yhdessä internetin yhteisöpalveluissa. 
Neljäsluokkalaisten tyttöjen yleisimmin käyttämä yhteisöpalvelu oli goSupermodel 
ja kuudesluokkalaisten tyttöjen taas Facebook. Neljäsluokkalaisista pojista 69 
prosentilla ja kuudesluokkalaisista pojista 89 prosentilla oli oma profiili jossain 
yhteisöpalvelussa. Kuudesluokkalaisilla pojilla profiili oli yleensä Facebookissa 
ja neljäsluokkalaisilla pojilla jollain internetin pelisivustolla.

Vaikka pojillakin oli siis paljon profiileja yhteisöpalveluissa, niin etenkin 
haastatteluista kävi selvästi ilmi, että yhteisöpalveluiden käyttö oli tytöille paljon 
tärkeämpää kuin pojille. Pojat käyttivät profiilejaan harvemmin kuin tytöt, eikä 
niitä useinkaan käytetty yhtä henkilökohtaiseen viestintään. Tyttöjen ja poikien 
välillä oli myös selvästi eroa siinä, millaisia kaveriverkostoja he loivat yhteisö-
palvelujen sisällä: tyttöjen profiilit olivat useimmiten yksityisiä, ja he tunsivat 
yleensä kaikki kaverinsa myös henkilökohtaisella tasolla, kun poikien profiilit 
olivat useammin julkisia, ja heidän kaverilistoillaan oli enemmän tuntematto-
mia ihmisiä. Sama huomio tyttöjen ja poikien profiilien eroista on tehtävissä 
yleisemminkin Euroopassa (Kupiainen, Suoninen & Nikunen 2012, 103).

Tyttöjen ja poikien erilainen suhtautuminen yhteisöpalvelujen profiilien 
julkisuuteen ja tuntemattomilta tuleviin kaveripyyntöihin voi osittain kertoa 
erilaisesta suhtautumisesta internetin tietoturvallisuuteen. Toisaalta poikien 
”huolettomuus” voi olla täysin harkittua ja tarkoituksenmukaista, sillä monille 
pojille yhteisöpalvelut ovat tapa pitää yhteyttä niihin – usein tuntemattomiin 
– ihmisiin, joiden kanssa he pelaavat pelejä internetin peliyhteisöissä.

Jos pojat pelasivat tyttöjä enemmän digitaalisia pelejä, niin tytöt puolestaan 
lukivat poikia selvästi enemmän kirjoja. Lähes päivittäin kirjoja luki puolet ty-
töistä ja kolmannes pojista. Pojat myös lukivat pääasiassa vain sarjakuvakirjoja, 
kun tytöt lukivat myös muuta kirjallisuutta. Tytöt lukivat myös muita aikakaus-
lehtiä kuin sarjakuvalehtiä selvästi poikia useammin. Tyttöjen poikia runsaampi 
aikakauslehtien lukeminen johtui luultavasti ainakin osittain lehtitarjonnasta, 
sillä tytöille on tarjolla useampia juuri heille suunnattuja aikakauslehtiä, kun 
pojille tällaisia lehtiä ei ole. Toisaalta pojille suunnattujen lehtien puuttuminen 
voi johtua lukijoiden puuttumisesta.

Vanhempien suhtautumisessa tyttöjen ja poikien mediankäyttöihin oli haas-
tattelujen perusteella selvä ero. Vanhemmat asettivat etenkin neljäsluokkalaisten 
tyttöjen mediankäytölle paljon enemmän rajoituksia kuin samanikäisten poikien 
mediankäytölle. Tyttöjen käyttöjä rajoitettiin sekä ajallisesti että käytettyjen 
mediasisältöjen ikärajasuositusten mukaan, kun poikien kohdalla rajoituksia 
asetettiin lähinnä vain medioiden parissa käytetylle ajalle, ja näistäkin rajoista 
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usein neuvoteltiin poikien kanssa, kun tyttöjen rajat olivat ehdottomampia. 
Kuudesluokkalaisten kohdalla käyttörajoituksia taas tuntui olevan enemmän 
pojilla, sillä vanhemmat yrittivät – usein turhaan – rajoittaa esimerkiksi heidän 
digitaalisten pelien pelaamiseen käyttämäänsä aikaa. Myös vuoden 2011 Lasten 
mediabarometri -tutkimuksen mukaan kolmas- ja viidesluokkalaiset tytöt ker-
toivat heillä olevan poikia enemmän mediankäyttöön liittyviä sääntöjä. Tytöillä 
oli erityisesti poikia enemmän sääntöjä ikärajamerkintöjen noudattamisesta 
ja internetsisältöjen käyttämisestä ja tuottamisesta. (Hirvonen 2012, 43–53.) 
Tämän vuotisessa Lasten mediabarometri -tutkimuksessa ei kyselyssä kartoitet-
tu kotona asetettuja mediankäytön sääntöjä, mutta haastattelujen perusteella 
vaikuttaa siltä, että säännöt olivat hyvin samansuuntaisia.
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Huomioonotettavaa 
vanhemmille, opettajille ja 
muille kasvattajille

Audiovisuaalisten ja digitaalisten medioiden käyttö korostuu •	
entistä enemmän lasten ja varhaisnuorten mediankäytöissä. 
Lisääntynyt audiovisuaalisten sisältöjen kulutus tulisi huo  mioi -
da koulussa nykyistä painokkaammin perinteisten luku- ja 
kirjoitustaitojen opettamisen rinnalla.

Koulun opetukseen olisi hyvä integroida entistä enemmän •	
lasten ja nuorten suosimia ja heitä kiinnostavia medioita ja 
mediasisältöjä. 

Mediakasvatuksessa on hyvä tarjota myös vaihtoehtoja. •	
Kirjallisuuden pariin nuoria kannattaa edelleen ohjata, mutta 
tähän voi käyttää avuksi myös nuoria kiinnostavia verkkoteks-
tejä. Yhtä lailla kotona voi tarjota vaihtoehtoja audiovisuaali-
sille ja digitaalisille medioille ja yleensä tukea lasten lukutaitoja 
vaikkapa käymällä yhdessä lasten kanssa kirjastossa ja olemalla 
kiinnostunut siitä mitä lapsi lukee.

Tyttöjen ja poikien mediankäytöt alkavat eriytyä jo hyvin •	
varhain erityisesti käytettyjen mediasisältöjen osalta, ja nämä 
erot tuntuvat vain vahvistuvan iän myötä. Sukupuolierojen 
kiistäminen tai niiden jättäminen huomiotta ei edistä tasa-ar-
voa sen paremmin medioiden ja mediasisältöjen saatavuudessa 
kuin lapselle tarpeellisten mediataitojen oppimisessakaan.

Mediakasvatuksessa tulisi nostaa esiin sukupuolisensitiivi-•	
syys, jossa tiedostetaan sukupuolitapaisuudet ja kohdataan 
ne kriittisen mediakasvatuksen hengessä yhdessä lasten ja 
nuorten kanssa keskustelemalla niistä ja haastamalla lapset ja 
nuoret itse miettimään, mikä näitä tapaisuuksia tuottaa. Missä 



172

annikka suoninen

172

määrin sukupuolittuneet erot johtuvat kunkin lapsen omista 
henkilökohtaisista valinnoista, missä määrin vertaisryhmän 
vaikutuksesta, missä määrin vanhempien tai koulun ohjaavasta 
vaikutuksesta ja missä määrin laajemmasta kulttuurista?

Lasten ja nuorten kanssa pitäisi käydä läpi eri sukupuolten •	
esitystapoja eri mediasisällöissä – esimerkiksi tytöille/naisille 
ja pojille/miehille rakennettuja rooleja kuvaohjelmissa tai di-
gitaalisissa peleissä. Lapsia ja nuoria voi haastaa pohtimaan su-
kupuolten asemointeja mediasisällöissä ja omassa arjessaan.

Useimpien medioiden kohdalla tyttötapainen ja poikatapai-•	
nen mediankäyttö ilmenee lähinnä erilaisten mediasisältöjen 
ja lajityyppien käyttönä, mutta digitaalisten pelien pelaaminen 
liittyy jo itsessään enemmän poikien kuin tyttöjen media-
kulttuuriin, ja usein vain poikatapainen pelaaminen miel-
letään digitaalisten pelien pelaamiseksi. Sukupuolittuneesta 
pelikulttuurista olisi tarpeen keskustella tyttöjen ja poikien 
kanssa, ja vanhempien ja opettajien pitäisi miettiä, miten he 
suhtautuisivat poikatapaisesta pelaamisesta kiinnostuneeseen 
tyttöön.

Vanhemmat rajoittavat selvästi enemmän tyttöjen kuin poi-•	
kien mediankäyttöjä mediasisältöjen osalta, kun poikien koh-
dalla rajoitetaan usein vain medioiden parissa käytettyä aikaa. 
Pojat käyttävätkin hyvin paljon sellaisia mediasisältöjä, joita 
ei voida pitää heidän ikäryhmälleen sopivina (K-16- ja K-18
-aineistoja).  Vanhempien olisikin syytä kiinnittää enemmän 
huomiota mediasisällöille asetettuihin ikärajoihin ja tutustua 
lapsensa käyttämiin media-aineistoihin. Etenkin pelien mutta 
myös kuvaohjelmien ikärajat pitäisi ottaa nykyistä useammin 
keskusteluun sekä kotona että koulussa ja perustella niiden 
tarpeellisuutta lapsille ja nuorille.

Vanhempien pitäisi osoittaa nykyistä enemmän kiinnos-•	
tusta lastensa mediankäyttöjä ja mediasuosikkeja kohtaan. 
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Eri sukupolvet eivät välttämättä ole kiinnostuneita samoista 
sisällöistä, mutta kasvatusvastuuseen voidaan katsoa kuuluvaksi 
myös kiinnostus oman lapsen mediasuosikkeihin. Yhteisistä 
mediankäyttöhetkistä ja keskusteluista voi olla tukea lapselle, 
ja vanhemmalle voi avautua uusia näkökulmia hänen omiin 
tulkintoihinsa mediasisällöistä. 

Varsinkin pojat kokivat, etteivät vanhemmat olleet kiinnos-•	
tuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan, ja erityisen 
vähäistä kiinnostusta vanhemmat osoittivat digitaalisia pelejä 
kohtaan. Vanhempien pitäisikin osoittaa enemmän kiinnostus-
ta myös pelikulttuuria kohtaan. Pelit ovat lapsille niin tärkeitä 
asioita, että he mielellään esittelisivät niitä myös vanhemmil-
leen, jos nämä vain osoittaisivat kiinnostuksensa asiaa kohtaan 
riittävän varhain. Peleihin ja pelikulttuurin on mahdollista 
tutustua, vaikka ei itse samoja pelejä pelaisikaan. 

Tyttöjen vanhemmat rajoittivat, säätelivät ja opastivat lap-•	
siaan internetin tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa selvästi 
poikien vanhempia useammin. Vaikuttaa siltä, että vanhemmat 
mieltävät internetin käytön olevan selvästi suurempi turvalli-
suusriski tytöille kuin pojille. Kuitenkin on selvää, että myös 
poikien on mahdollista päätyä internetin kautta vaikkapa 
pedofiilien lähentymisyritysten kohteiksi.

Vanhempien ja opettajien olisi syytä keskustella myös muista •	
internetin tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista lastensa kanssa 
vielä nykyistäkin enemmän. Vanhempien olisi kuitenkin syytä 
muistaa, että intimiteettisuoja ja viestintäsalaisuus koskevat 
myös lapsia, eikä vanhempien pitäisi lukea lapsensa henkilö-
kohtaisia viestejä ilman lapsen lupaa.

Lapsilla ja nuorilla on pääsy internetiin monesta muustakin •	
paikasta kuin omasta kodistaan. Lapset ja nuoret pitääkin 
saada itse tiedostamaan internetin käyttöön liittyvät riskit ja 
sen käyttöä koskevat rajoitukset ja niiden perustelut riittä-
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vän hyvin, että he soveltavat kasvattajien asettamia sääntöjä 
käyttäessään internetiä myös sellaisissa tilanteissa, joihin ei 
kohdistu suoraa valvontaa. 

Lapset ja nuoret julkaisevat nykyisin paljon itse tekemiään •	
kulttuurituotteita, ja koulujen mediakasvatuksen pitäisi käsi-
tellä myös erilaisia omien tuotosten julkaisemiseen ja yleisöjen 
kohtaamiseen liittyviä teemoja ja tutustua mm. internetin 
tarjoamiin julkaisukanaviin. Lasten ja nuorten omien media-
sisältöjen tuottaminen voitaisiin integroida nykyistä enemmän 
myös koulun eri oppiaineisiin. 

Lasten ja nuorten kanssa on hyvä tutustua myös esimerkiksi •	
tekijänoikeuskysymyksiin ja yksityisyydensuojaan sekä jul-
kaisemiseen liittyviin mahdollisiin tietoturvariskeihin. Myös 
vanhempien on hyvä olla kiinnostuneita siitä, mitä lapset 
julkaisevat, missä he julkaisevat omia töitään sekä millaisissa 
töissä he itse ovat esillä.
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Liite 1: Tutkimuksen otanta ja 
vastaajat

Otanta-alue Maakunnat Väestö-osuus 
%

Tutkimus-
koulut, lkm

4. luokan 
vastaajat, n

Uusimaa Uusimaa 28,9 8 141

Lounais-
Suomi

Varsinais-Suomi
Satakunta

12,3 3 54

Etelä-Suomi Kymenlaakso
Kanta-Häme
Päijät-Häme
Pirkanmaa

19,0 5 93

Itä-Suomi Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

12,1 4 79

Länsi-Suomi Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa

14,0 4 (6) 68

Pohjois-Suomi Pohjois-
Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

13,6 3 54

100 27 (29) 489
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4. luokan 
vastaajat, %

4. luokan 
vastaajat, 
painotettu %

6. luokan 
vastaajat, n

6. luokan 
vastaajat, %

6. luokan 
vastaajat, 
painotettu %

28,8 28,9 151 30,3 28,9

11,0 12,3 64 12,8 12,3

19,0 19,0 78 15,6 19,0

16,2 12,1 83 16,6 12,1

13,9 14,0 63 12,6 14,0

11,0 13,6 60 12,0 13,6

100 100 499 100 100
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Liite 2: Kyselylomake

1/11 

MEDIABAROMETRI 2012 – Kuudesluokkalaisten kyselylomake 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi ja mediaan liittyvistä mielipiteistäsi. Medialla tarkoitetaan 
sekä viestimiä (esim. televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli). 

Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai vanhemmillesi. 
Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäistä oppilasta. 

Lue kysymykset huolellisesti ennen vastaamista. Pyri vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman 
totuudenmukaisesti. Jos et jostain syystä osaa tai halua vastata johonkin kysymykseen, voit valita vaihtoehdon ”en osaa 
sanoa” tai jättää kohdan vastaamatta. Mikäli et ymmärrä jotakin kysymyksistä, viittaa ja odota että tutkija tai opettaja tulee 
luoksesi. 

Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita vastaamiseen. Lue ne erityisen huolellisesti. Toisissa kysymyksissä 
voit valita vain yhden vaihtoehdon, mutta toisissa useita vaihtoehtoja. 

Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. (Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät kysymyslomakkeiden 
tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

K01 Oletko… 
1 tyttö 2 poika  

K02 Minkä ikäinen olet (tänään)? 

9 10 11 12 13 Jokin muu ikä. Mikä? 
1 2 3 4 5 6

K03 Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Merkitse kaikissa 
kodeissasi aikuisten kanssa TAVALLISESTI puhutut kielet.

a) suomea a Mitä kieliä (muita kuin suomea):

b) muuta kieltä tai myös muita kieliä b

K04 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto.
a) on, ihan oma 1

b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2

c) ei ole 3

K05 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä.

Laite on 
huoneessani tai 
voin käyttää sitä 
myös omassa 
huoneessani

Väline on 
jossain muualla 
kotonani ja minä 

saan käyttää 
sitä 

Meillä on kotona 
tällainen, mutta en 

saa käyttää sitä 
Meillä ei ole 
tätä kotona 

a) Televisio a1 a2 a3 a4

b) Tietokone b1 b2 b3 b4

c) Tablettitietokone (esim. iPad) c1 c2 c3 c4

d) Mahdollisuus käyttää internetiä d1 d2 d3 d4

e) Pelikonsoli tai käsikonsoli e1 e2 e3 e4

f) 
Muu väline videoiden tai kuvatal-
lenteiden katseluun (esim. DVD, 
blu-ray tai videonauhuri)

f1 f2 f3 f4
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Seuraavat kysymykset koskevat erilaisten televisio-ohjelmien, elokuvien ja muiden kuvatallenteiden katselua. Voit 
katsella näitä ohjelmia esimerkiksi televisiosta, DVD:ltä tai blu-rayltä, pelikonsolilta, tietokoneelta tai internetistä. 
Kaikkia näitä asioita kutsutaan seuraavassa KUVAOHJELMIKSI. 

K06 Kuinka usein katsot kuvaohjelmia (esim. televisiosta, tallenteelta tai internetistä)? Valitse vain yksi 
vaihtoehto.

a) Ainakin kerran päivässä  1

b) Melkein joka päivä 2

c) Ainakin kerran viikossa 3

d) Joskus, mutta en joka viikko 4

e) Hyvin harvoin tai en ollenkaan 5

K07 Katseletko USEIN seuraavan tyyppisiä kuvaohjelmia? Merkitse KAIKKI yleisimmin katsomasi 
ohjelmatyypit ensimmäiseen sarakkeeseen.

K08 Mitä ohjelmatyypit ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1 – 3 sinulle mieluisinta ohjelmatyyppiä toiseen 
sarakkeeseen.

  Katson usein Nämä ovat 
suosikkejani

a) Lapsille suunnatut ohjelmat (esim. Pikku Kakkonen) a a

b) Koululaisille suunnatut ohjelmat (esim. Galaxi, Summeri) b b

c) Lasten animaatiot (esim. Disney-animaatiot) c c

d) Muut animaatiot (esim. Simpsonit, Pasila, anime) d d

e) Nuorten näytellyt sarjat ja elokuvat (esim. Sydänmailla, Koodinimi 
Connor) e e

f) Viihdeohjelmat (esim. Putous, Mitä tuli tehtyä) f f

g) Komediasarjat tai -elokuvat (esim. Frendit, Kolme miestä ja tyttö) g g

h) Tosi-tv:n kilpailut (esim. Idols, Talent) h h

i) Tosi-tv:n muoti- ja sisustusohjelmat (esim. Huippumalli haussa, Suomen 
kaamein kämppä) i i

j) Tosi-tv:n toiminnalliset ohjelmat (esim. Duudsonit tuli taloon, Poliisit, 
Pelastajat) j j

k) Muut tosi-tv-ohjelmat k k

l) Kotimaiset saippuasarjat (esim. Salatut elämät ja Uusi päivä) l l

m) Muut saippuasarjat tai romanttiset sarjat ja elokuvat (esim. The Young 
and the Restless, Emmerdale) m m

n) Jännitys-, toiminta- ja poliisisarjat (esim. C.S.I. ja NCIS Rikostutkijat) n n

o) Fantasia- ja scifi-sarjat tai -elokuvat (esim. Game of Thrones ja Terra 
Nova) o o

p) Kauhusarjat tai -elokuvat (esim. True Blood, Twilight) p p

q) Uutiset ja ajankohtaisohjelmat (esim. A-studio) q q

r) Urheiluohjelmat r r

s) Luonto- tai eläinohjelmat (esim. Avara luonto) s s

t) Tiedeohjelmat (esim. Prisma) t t

u) Joku muu. Mikä? 
u u

K09 Mikä on suosikkiohjelmasi, -tallenteesi tai -elokuvasi? Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi 
myös esimerkiksi ”urheiluohjelmat” tai ”Kolmosen sunnuntain aamupiirretyt”.
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Seuraavat kysymykset koskevat erilaisten tietokoneella, pelikonsolilla, internetissä tai kännykällä pelattavien 
pelien pelaamista. Kaikkia näitä asioita kutsutaan seuraavassa DIGITAALISIKSI PELEIKSI. 

K10 Kuinka usein pelaat digitaalisia pelejä? Valitse vain yksi vaihtoehto.
a) Ainakin kerran päivässä  1

b) Melkein joka päivä 2

c) Ainakin kerran viikossa 3

d) Joskus, mutta en joka viikko 4

e) Hyvin harvoin tai en ollenkaan 5

K11 Kenen kanssa pelaat USEIMMITEN digitaalisia pelejä? Valitse 1–3 vaihtoehtoa ensimmäiseen sarakkeeseen
K12 Entä kenen kanssa pelaat MIELUITEN? Valitse YKSI vaihtoehto toiseen sarakkeeseen

Pelaan 
useimmiten

Pelaan 
mieluiten

a) Yksin a b1

b) Sisarusten kanssa samassa huoneessa b b2

c) Vanhempien tai isovanhempien kanssa samassa huoneessa c b3

d) Kavereiden kanssa samassa huoneessa d b4

e) Kavereiden kanssa internetin välityksellä e b5

f) Suomalaisten netti-/pelikavereiden kanssa internetissä f b6

g) Ulkomaalaisten netti-/pelikavereiden kanssa internetissä g b7

h) Jonkun muun kanssa, kenen? 
h b8

K13 Pelaatko USEIN seuraavan tyyppisiä digitaalisia pelejä? Merkitse KAIKKI yleisimmin pelaamasi 
pelityypit ensimmäiseen sarakkeeseen.

K14 Mitkä pelityypit ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1 – 3 sinulle mieluisinta pelityyppiä toiseen 
sarakkeeseen.

  Pelaan usein Nämä ovat 
suosikkejani

a) Oppimispelit (esim. matikkapelit, Alkupolku, Growwings) a a

b) Ajanviete- ja pulmapelit (esim. Pasianssi, Mahjong, Kuplat) b b

c) Lasten pelit (esim. Muumit) c c

d) Seura- ja perhepelit (esim. Singstar, Rock Band, tanssimatto) d d

e) Tietokilpailupelit (esim. Buzz! Suuri tietovisa) e e

f) Tasohyppelyt (esim. Super Mario, Sonic, Rayman) f f

g) Ajo- ja lentopelit (esim. Burn Out Paradise, Need for Speed, H.A.W.X.) g g

h) Urheilupelit (esim. NHL, FIFA) h h

i) Taistelu- ja toimintapelit (esim. Worms 3D, Angry Birds, Street Fighter) i i

j) Strategiapelit (esim. Ant Nation, Command & Conquer) j j

k) Simulaatiopelit (esim. SIMS, Zoo Tycoon, Nintendogs, Farmville) k k

l) Seikkailu- ja roolipelit (esim. Lego Star Wars, Legend of Zelda) l l

m) Monen pelaajan verkkoroolipelit (esim. RuneScape, WoW) m m

n) Muut pelit. Mitkä? n n

K15 Mikä on suosikkipelisi? Jos et muista pelin tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos 
suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston pelit”.
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Seuraavat kysymykset koskevat internetin käyttöä. Voit käyttää internetiä esimerkiksi tietokoneelta,pelikonsolilta, 
kännykältä tai iPadilta.Voit myös käyttää internetiä hyvin erilaisiin asioihin esim. pelaamiseen, kuvaohjelmien 
katseluun, sähköpostin lähettämiseen tai tiedonhakuun. 

K16 Kuinka usein käytät internetiä? Valitse vain yksi vaihtoehto.
a) Ainakin kerran päivässä  1

b) Melkein joka päivä 2

c) Ainakin kerran viikossa 3

d) Joskus, mutta en joka viikko 4

e) Hyvin harvoin tai en ollenkaan 5

K17 Mitä asioita teet USEIN internetissä? Merkitse KAIKKI yleisimmin internetissä tekemäsi asiat ensimmäiseen 
sarakkeeseen.

K18 Mitkä näistä ovat sinulle mieluisimpia netinkäyttöjä tai nettisisältöjä? Merkitse toiseen sarakkeeseen 
1–3 sinulle mieluisinta internetin käyttötapaa.

  Teen usein Nämä ovat 
suosikkejani

a) Pelaan pelejä a a

b) Käytän sosiaalista mediaa (esim. Habbo, Go Supermodel, IRC-galleria, 
Facebook, Twitter) b b

c) Käytän hakukoneita ja verkkotietosanakirjoja (esim. Google ja Wikipedia) c c

d) Katson videoklippejä (esim. YouTube) d d

e) Katson kuvaohjelmia tai elokuvia (esim. YLEAreena, Katsomo.fi) e e

f) Kuuntelen radio-ohjelmia tai musiikkia (esim. YLE Areena, Spotify,
YouTube) f f

g) Lataan musiikkia internetistä g g

h) Käytän sähköpostia h h

i) Käytän pikaviestimiä (esim. Messenger) i i

j) Soitan videopuheluita (esim. Skype) j j

k) Käyn minua kiinnostavan bändin, artistin, urheilijan tai urheiluseuran 
kotisivuilla k k

l) Etsin urheilutuloksia  l l

m) Seuraan muita uutisia (esim. verkkosanomalehdistä) m m

n) Kirjoitan omia mielipiteitä jollekin keskustelupalstalle (esim. Suomi24) n n

o) Allekirjoitan nettiadresseja o o

p) Vierailen verkkohuutokaupoissa (esim. Huuto.net) p p

q) Etsin tietoa ostettavista tuotteista q q

r) Julkaisen valokuvia itsestäni r r

s) Teen jotain muuta, mitä? s s

K19 Onko sinulla seuraavia internetissä? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.
  Kyllä Ei
a) Minulla on oma sähköpostiosoite a1 a2

b) 
Minulla on oma profiili jossain lasten yhteisöpalvelussa (esim. Panfu, 
GoSuperModel, Habbo). Missä palvelussa? b1 b2

c)
Minulla on oma profiili jossain muussa yhteisöpalvelussa (esim. IRC-
galleria, Facebook). Missä palvelussa? c1 c2

d) Minulla on oma nettisivu d1 d2

e) Minulla on oma blogi (nettipäiväkirja) e1 e2
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K20 
Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos et muista tarkkaa sivua, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. 
Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jääkiekkojoukkueiden sivut” tai 
”radiokanavien sivut”.

K21 Millä välineillä käytät internetiä? Merkitse ensimmäiseen sarakkeeseen KAIKKI välineet, joilla käytät 
internetiä. 

K22 Millä näistä välineistä käytät useimmiten internetiä? Merkitse toiseen sarakkeeseen 1–3 välinettä, joilla 
käytät internetiä USEIMMITEN.

(vain 6. luokka) Käytän 
internetiä näillä

Käytän 
useimmiten

a) Tietokoneella  a a

b) Tablettitietokoneella (esim. iPad) b b

c) Pelikonsolilla c c

d) Kännykällä d d

e) Televisiosta e e

f) Jollain muulla välineellä, millä? f f

K23 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.
Täysin 
samaa 
mieltä

Vähän 
samaa 
mieltä

Vähän eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

a) Olen mielestäni taitava internetin käyttäjä a1 a2 a3 a4

b) Osaan käyttää tietokonetta turvallisesti b1 b2 b3 b4

c) Vanhempani tietävät mitä teen internetissä c1 c2 c3 c4

d) Pidän kaikki salasanani vain omana tietonani d1 d2 d3 d4

e) 
Sosiaalisen median (esim. Messenger tai Facebook) 
käyttäminen on tärkeää, jos haluan pysyä perillä 
kaveriporukan asioista 

e1 e2 e3 e4

f) Tiedän, mihin voin ilmoittaa asiattomasti käyttäytyvistä 
ihmisistä netissä f1 f2 f3 f4

g) Olen saanut netin kautta uusia kavereita, joita olen 
tavannut myös kasvotusten g1 g2 g3 g4

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisten lehtien ja kirjojen lukemista. Voit lukea näitä paperille painettuina, 
sähköisesti lukulaitteelta tai vaikkapa internetissä. 

K24 Kuinka usein luet seuraavan tyyppisiä lehtiä tai kirjoja? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.
Ainakin 
kerran 

päivässä  

Melkein 
joka

päivä 

Ainakin 
kerran 

viikossa  

Joskus, 
mutta en 

joka viikko 

Hyvin
harvoin tai 
en koskaan  

a) Kirjat (muut kuin koulukirjat) a1 a2 a3 a4 a0

b) Sarjakuvat tai sarjakuvalehdet b1 b2 b3 b4 b0

c) Verkkosanomalehdet c1 c2 c3 c4 c0

d) Painetut sanomalehdet d1 d2 d3 d4 d0

e) Muut lehdet (verkossa tai painettuina) e1 e2 e3 e4 e0
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K25 Luetko USEIN seuraavan tyyppisiä kirjoja? Merkitse KAIKKI yleisimmin lukemasi kirjatyypit ensimmäiseen 
sarakkeeseen.

K26 Millaiset kirjat ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1–2 sinulle mieluisinta kirjatyyppiä toiseen sarakkeeseen.
  Luen usein Nämä ovat suosikkejani
a) Satukirjat ja kuvakirjat a a

b) Manga-kirjat b b

c) Muut sarjakuvakirjat ( esim. Aku Ankan taskukirjat) c c

d) Lasten ja nuorten romaanit d d

e) Fantasia- tai tieteiskirjat e e

f) Muut romaanit f f

g) Tietokirjat g g

h) Muut kirjat, mitkä? h h

K27 Mikä on suosikkikirjasi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jännityskirjat” tai ”Neiti Etsivä -kirjat”.

K28 Oletko VIIMEISEN VIIKON AIKANA lukenut seuraavan tyyppisiä LEHTIÄ? Merkitse kaikki viikon aikana 
lukemasi lehtityypit ensimmäiseen sarakkeeseen.

K29 Millaiset lehdet ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1 – 2 sinulle mieluisinta lehtityyppiä toiseen sarakkeeseen.

  Luen usein Nämä ovat 
suosikkejani

a) Lastenlehdet (esim. Koululainen) a a

b) Sarjakuvalehdet (esim. Aku Ankka) b b

c) Nuortenlehdet (esim. Demi, Suosikki) c c

d) Yleisaikakauslehdet (esim. Pirkka, Seura, 7 päivää) d d

e) Naistenlehdet (esim. Anna, Cosmopolitan) e e

f) Urheilulehdet (esim. Jääkiekkolehti, Slammer) f f

g) Musiikkilehdet (esim. Rumba) g g

h) Tietotekniikkalehdet (esim. MikroBitti) h h

i) Muut tekniikka- ja moottorilehdet (esim. Tekniikan Maailma) i i

j) Eläin- ja luontolehdet (esim. Eläinmaailma, Lemmikki) j j

k) Tiedelehdet (esim. Tiede2000) k k

l) Muut lehdet, mitkä? l l

K30 Mikä on suosikkilehtesi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”naistenlehdet”.
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Seuraavat kysymykset koskevat musiikin ja radio-ohjelmien kuuntelua.Voit kuunnella näitä esimerkiksi radiosta, 
tallenteilta, kännykältä tai internetistä. 

K31 Kuinka usein kuuntelet radio-ohjelmia tai musiikkia? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.
Ainakin 
kerran 

päivässä 

Melkein 
joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 

viikossa  

Joskus, 
mutta en 

joka 
viikko 

Hyvin
harvoin 
tai en 

koskaan  

a) Kuuntelen musiikkiohjelmia radiosta (myös 
netistä radiokanavien sivuilta) a1 a2 a3 a4 a0

b) Kuuntelen muita radio-ohjelmia b1 b2 b3 b4 b0

c) Kuuntelen musiikkia muualta kuin radiosta c1 c2 c3 c4 c0

K32 Onko sinulla suosikkiradiokanavaa? Mikä se on?  

K33 Onko sinulla suosikkibändiä tai -esiintyjää? Mikä tai kuka? 

K34 Kuunteletko USEIN seuraavan tyylistä musiikkia? Merkitse kaikki yleisemmin kuuntelemasi musiikkityylit 
ensimmäiseen sarakkeeseen. 

K35 Millaisesta musiikista pidät? Merkitse 1 – 2 sinulle mieluisinta musiikkityyliä toiseen sarakkeeseen.
(vain 6. luokka) Kuuntelen usein Nämä ovat suosikkejani

a) Rock a a

b) Pop b b

c) Hevi / metal c c

d) Rap, hip hop ja R&B d d

e) Elektroninen musiikki (esim. tekno) e e

f) Iskelmä f f

g) Jazz, blues g g

h) Kansanmusiikki, maailmanmusiikki h h

i) Klassinen musiikki, ooppera i i

j) Uskonnollinen musiikki j j

k) Joku muu, mikä? k k

Seuraavat kysymykset koskevat kännykän käyttöä. 

K36 Onko sinulla oma kännykkä? Valitse vain yksi vaihtoehto.
a) Minulla on oma kännykkä 1

b) Yhteinen kännykkä esim. veljen tai siskon kanssa 2

c) Minulla ei ole käytössäni omaa kännykkää 3

K37 Onko omassa (tai yleisimmin käyttämässäsi) kännykässä internetyhteys? Valitse vain yksi vaihtoehto.
a) Kyllä ja saan käyttää sitä 1

b) Kyllä, mutta en saa käyttää sitä 2

c) Ei ole 3

d) En osaa sanoa 4
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K38 Teetkö USEIN kännykällä seuraavia asioita? Merkitse kaikki yleisimmin kännykällä tekemäsi asiat 
ensimmäiseen sarakkeeseen.

K39 Mitkä kännykän käyttötavat ovat sinulle tärkeimpiä? Merkitse 1–3 sinulle tärkeintä käyttöä toiseen 
sarakkeeseen.

  Teen usein kännykällä Nämä ovat minulle 
tärkeimpiä

a) Soitan tai vastaanotan puheluita a a

b) lähettänyt tai vastaanottanut tekstiviestejä b b

c) Otan valokuvia tai kuvaan videoita c c

d) Kuuntelen musiikkia tai radiota d d

e) Katson elokuvia tai videoklippejä e e

f) Pelaan kännykän omia pelejä f f

g) Pelaan nettipelejä g g

h) Lähetän tai vastaanotan sähköpostia h h

i) Käytän sosiaalista mediaa (esim. Facebook, Twitter) i i

j) Käytän muita internetsivuja j j

k) Tilaan maksullisia palveluja (esim. soittoäänet, musiikkia, 
Habbo-seteleitä ja pelipoletteja) k k

l) Käytän paikannuspalveluita (GPS, navigaattori) l l

m) Maksan ostoksia (esim. virvoitusjuoma-automaattiin) m m

n) Teen jotain muuta, mitä? 
n n

Medioita käyttää myös itse tehtyjen asioiden (esim. kirjoitukset, sarjakuvat, valokuvat, videot, musiikki) 
levittämiseen muille ihmisille tai median kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan erilaisiin asioihin esimerkiksi 
julkaisemalla omia mielipiteitä. Oletko sinä tehnyt tällaisia asioita? 

K40 Oletko julkaissut seuraavia ITSE TEHTYJÄ asioita jossain mediassa, niin että ne ovat olleet muidenkin 
kuin ystävien ja perheenjäsenten nähtävissä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Missä mediassa olet näitä julkaissut 

Tekstit 
(esim.

novellit, 
runot) 

Itse tehty 
tai 

esitetty 
musiikki 

Sarja-
kuvat, 

piirustuk-
set ym. 

Itse
otetut 

valokuvat 

Itse
tehdyt 

videot tai 
elokuvat 

Itse tehdyt 
tietokone-
ohjelmat 
(pelit ym) 

0) En julkaise näitä missään mediassa a0 b0 c0 d0 e0 f0

1) Yhteisöpalveluissa (esim. 
Facebook, IRC-galleria) a1 b1 c1 d1 e1 f1

2) Netin videopalveluissa (esim. 
YouTube) a2 b2 c2 d2 e2 f2

3) Netin keskustelusivuilla  a3 b3 c3 d3 e3 f3

4) Koulun lehdessä a4 b4 c4 d4 e4 f4

5) Koulun sisällä radio- tai 
televisiokanavalla a5 b5 c5 d5 e5 f5

6) Muussa lehdessä a6 b6 c6 d6 e6 f6

7) Muulla radio- tai televisiokanavalla a7 b7 c7 d7 e7 f7

8) Myytävällä omakustanteella (esim. 
kirja, levy, DVD) a8 b8 c8 d8 e8 f8

9) Kaupallisella julkaisulla (esim. kirja, 
levy, DVD) a9 b9 c9 d9 e9 f9

10) Jossain muussa mediassa, missä? 
a10 b10 c10 d10 e10 f10
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K41 Oletko käyttänyt mediaa vaikuttaaksesi johonkin asiaan esim. julkaisemalla omia mielipiteitäsi? Valitse 
yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

(vain 6. luokka)
Olen… En ole Olen. 1 tai 

2 kertaa 

Olen.
Useita 
kertoja

a) allekirjoittanut nettiadresseja a1 a2 a3

b) kirjoittanut jollekin internetin keskustelupalstalle b1 b2 b3

c) kirjoittanut lehden yleisönosastoon c1 c2 c3

d) osallistunut median järjestämiin äänestyksiin d1 d2 d3

e) osallistunut soittamalla radio- tai televisio-ohjelmaa e1 e2 e3

f) osallistunut internetin välityksellä tai tekstiviestillä televisio- tai radio-
ohjelmaan f1 f2 f3

g) tehnyt jutun koulun lehteen g1 g2 g3

h) tehnyt jutun johonkin muuhun lehteen h1 h2 h3

i) ollut mukana tekemässä radio- tai televisio-ohjelmaa, joka on esitetty 
koulussa muillekin kuin omalle luokalle i1 i2 i3

j) ollut mukana tekemässä jossain muualla esitettyä radio- tai televisio-
ohjelmaa j1 j2 j3

k) tehnyt jotain muuta. Mitä? 
k1 k2 k3

K42 Mihin asioihin olet halunnut vaikuttaa median kautta? (esim. oman koulun tai kaupunginosan asiat tai 
eläinten oikeudet)  

(vain 6. luokka)
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Sitten yleisempiä kysymyksiä, jotka koskevat KAIKKIEN medioiden käyttöä 

K43 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

 (vain 6. luokka)
Täysin 
samaa 
mieltä

Vähän 
samaa 
mieltä

Vähän eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

a) Internet-sivuston ulkoasun perusteella on mahdollista 
sanoa, onko sen sisältö luotettavaa vai ei. a1 a2 a3 a4

b) Tosi-TV-ohjelmissa ei ole käsikirjoitusta, vaan ne näyttävät 
asiat niin kuin ne todella tapahtuvat. b1 b2 b3 b4

c) Ei ole tarpeellista lukea artikkelia sanomalehdessä, jos 
katsoo vain kuvat. c1 c2 c3 c4

d) Mainokset antavat oikeata informaatiota tuotteista. d1 d2 d3 d4

K44 Kuinka usein teet seuraavia asioita? Teetkö niitä usein, joskus vai harvoin? Valitse yksi vaihtoehto 
jokaiselta riviltä.

  Usein Joskus 
Harvoin 

tai ei 
koskaan

a) Luen mainoksia, joissa markkinoidaan tuotteita (esim. pelit, vaatteet) 
minun ikäisilleni lapsille ja nuorille a1 a2 a3

b) Etsin internetistä tuotteita, joita haluaisin ostaa omalla rahallani tai 
haluaisin vanhempieni ostavan minulle b1 b2 b3

c) Käytän rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin (esim. ostan tai käytän Habbo-
seteleitä tai pelipoletteja esim. Aapelissa) c1 c2 c3

d) Ostan (tai minulle ostetaan) jotain tuotteita verkkokaupoista d1 d2 d3

K45 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.
Täysin 
samaa 
mieltä 

Vähän 
samaa 
mieltä 

Vähän eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

a) Käytän usein montaa mediaa samanaikaisesti (esim. 
musiikkia ja nettiä) a1 a2 a3 a4

b) Saan käyttää medioita (esim. televisio, tietokone, internet) niin 
paljon kuin haluan b1 b2 b3 b4

c) Minun täytyy usein kysyä neuvoa mediavälineiden käyttöä ja 
tietokoneohjelmia koskien c1 c2 c3 c4

d) Tietystä musiikkityylistä, bändistä tai esiintyjästä pitäminen on 
tärkeää minun ystäväpiirissäni d1 d2 d3 d4

e) Saan yleensä tietää uusista peleistä, televisio-ohjelmista tai 
kirjoista kavereiltani e1 e2 e3 e4

f) Saan päättää, millainen puhelin minulle hankitaan f1 f2 f3 f4

g) Mielipiteelläni on merkitystä, kun perheeseen valitaan uutta 
mediavälinettä (esim. tietokone, televisio, kotiteatteri) g1 g2 g3 g4

K46 Tuntuuko sinusta, että vanhemmat tai muut kotonasi asuvat aikuiset ovat kiinnostuneita kuulemaan 
lempiohjelmistasi, -peleistäsi ja muista mediasuosikeistasi? Valitse yksi vaihtoehto. 

a) Tuntuu usein 1

b) Tuntuu joskus 2

c) Tuntuu harvoin 3

d) Ei tunnu koskaan 4

e) En osaa sanoa 5
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K47 Onko sinulla tapana käyttää USEIN jotain mediaa YHDESSÄ VANHEMPIESI KANSSA? Valitse KAIKKI 
sopivat vaihtoehdot ensimmäiseen sarakkeeseen.

K48 Entä onko teillä tapana USEIN jutella jostain mediasisällöstä? Valitse KAIKKI sopivat vaihtoehdot toiseen 
sarakkeeseen.

  Käytämme usein yhdessä Juttelemme usein
a) Kuvaohjelmat (televisio, videot, elokuvat) a a

b) Digitaaliset pelit b b

c) Internet ja nettisisällöt c c

d) Musiikki tai radio d d

e) Kirjat tai lehdet e e

f) Joku muu mediasisältö, mikä? f f

K49 Onko teillä kotona tapana keskustella seuraavista mediasisältöihin tai mediankäyttöön liittyvistä 
asioista? Valitse KAIKKI sopivat vaihtoehdot ensimmäiseen sarakkeeseen. 

K50 Entä tuleeko teille usein RIITAA näistä asioista? Valitse KAIKKI sopivat vaihtoehdot toiseen sarakkeeseen.

 (vain 6. luokka) Näistä
keskustellaan 

Näistä 
tulee usein 

riitaa
a) Siitä, kuinka myöhään saan valvoa käyttämässä mediaa (esim. pelit tai televisio) a a

b) Siitä, kuinka paljon saan katsella kuvaohjelmia yhtenä päivänä b b

c) Siitä, kuinka paljon saan pelata elektronisia pelejä yhtenä päivänä c c

d) Siitä, kuinka paljon saan olla tietokoneella yhtenä päivänä d d

e) Tietokoneen tai netin käyttövuoroista e e

f) Puhelinlaskusta f f

g) Omien tietojen julkaisemista netissä g g

h) Pelien ikärajoista h h

i) Televisio-ohjelmien tai elokuvien ikärajoista i i

j) Nettiostoksista j j

K51 Alkuvuodesta Suomeen valittiin uusi presidentti. Seurasitko presidentinvaaleihin liittyneitä ohjelmia ja 
uutisia? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

(vain 6. luokka) Usein Joskus Hyvin harvoin tai ei 
koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) Seurasin televisiosta a1 a2 a3 a4

b) Seurasin radiosta b1 b2 b3 b4

c) Seurasin verkkolehdistä c1 c2 c3 c4

d) Seurasin painetuista sanomalehdestä d1 d2 d3 d4

e) Seurasin nettisivuilta e1 e2 e3 e4

f) Seurasin jostain muualta, mistä? f1 f2 f3 f4

K52 Keskustelitko presidentinvaaleista tai uudesta presidentistä? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

(vain 6. luokka) Usein Joskus Hyvin harvoin tai ei 
koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) Vanhempien tai muiden perheen aikuisten kanssa a1 a2 a3 a4

b) Sisarusten tai muiden perheen lasten kanssa b1 b2 b3 b4

c) Kavereiden kanssa c1 c2 c3 c4

d) Opettajan tai muiden aikuisten kanssa d1 d2 d3 d4

e) Internetissä tuntemattomien kanssa e1 e2 e3 e4

KIITOS VASTAUKSISTASI! NYT VOIT ANTAA LOMAKKEEN TUTKIJALLE TAI OPETTAJALLE.



188188



190

annikka suoninen

190

Liite 3: Tutkimushaastattelut

Alue Luokka Haastatellut Yhdistävä tekijä Tallenteen 
pituus

Uusimaa 4 3 tyttöä lukijat 22 min

Uusimaa 4 3 tyttöä jalkapalloilijat 27 min

Uusimaa 4 4 tyttöä goSun käyttäjät 42 min

Lounais-
Suomi

4 3 tyttöä voimistelijat 42 min

Länsi-
Suomi

4 1 tyttö pieni koulu 30 min

Pohjois-
Suomi

4 2 poikaa urheilijat 20 min

Pohjois-
Suomi

4 2 poikaa lukijat 26 min

Lounais-
Suomi

4 2 poikaa mangapiirtäjät 44 min

Länsi-
Suomi

4 4 poikaa bändi 45 min

Länsi-
Suomi

4 3 poikaa sanataidekerho 45 min

Itä-
Suomi

4 2 poikaa lukijat 35 min

Etelä-
Suomi

4 1 poika, 4 
tyttöä

mangakerho 40 min

Itä-
Suomi

4 3 poikaa, 1 
tyttö

erityisoppilaat 31 min
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Pohjois-
Suomi

4 & 6 1 poika, 3 
tyttöä

kuljetusoppilaat 25 min

Uusimaa 6 4 tyttöä maahanmuuttajatausta 56 min

Uusimaa 6 1 tyttö muusikko, lukija 32 min

Lounais-
Suomi

6 4 tyttöä bändikerho 38 min

Etelä-
Suomi

6 2 tyttöä fantasiaharrastajat 41 min

Etelä-
Suomi

6 5 tyttöä poikaluokan tytöt 36 min

Länsi-
Suomi

6 4 tyttöä sosiaalinen media 54 min

Itä-
Suomi

6 1 tyttö fantasia, kirjoittaja 33 min

Uusimaa 6 1 poika lukija 27 min

Uusimaa 6 4 poikaa urheilijat 26 min

Etelä-
Suomi

6 2 poikaa lukijat 30 min

Länsi-
Suomi

6 2 poikaa pieni koulu 40 min

Itä-
Suomi

6 4 poikaa digitaalisten pelien pelaajat 29 min

Uusimaa 6 3 poikaa, 1 
tyttö

kuljetusoppilaat 32 min

Uusimaa 6 1 poika, 1 
tyttö

hyvät kirjoittajat 22 min
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Liite 4a: Katsotuimmat 
kuvaohjelmatyypit (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Viihdeohjelmat 63 1. Viihdeohjelmat 57

2. Tosi-tv: Kykykilpailut 61 2. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 54

3. Koululaisille suunnatut 59 3. Tosi-tv: toiminta 52

4. Kotimaiset saippuasarjat 45 4. Tosi-tv: Kykykilpailut 42

5. Tosi-tv: toiminta 43 5. Koululaisille suunnatut 39

6. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 40 6. Kotimaiset saippuasarjat 39

7. Lasten animaatiot 40 7. Fantasia ja scifi 38

8. Tosi-tv: Muoti ja sisustus 38 8. Lasten animaatiot 33

9. Luonto- ja eläinohjelmat 32 9. Urheilu 33

10. Lastenohjelmat 25 10. Jännitys ja toiminta 30

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Viihdeohjelmat 71 1. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 71

2. Tosi-tv: Kykykilpailut 67 2. Viihdeohjelmat 68

3. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 57 3. Tosi-tv: toiminta 62

4. Komedia 56 4. Jännitys ja toiminta 50

5. Tosi-tv: Muoti ja sisustus 54 5. Tosi-tv: Kykykilpailut 46

6. Kauhu 54 6. Komedia 44

7. Kotimaiset saippuasarjat 52 7. Fantasia ja scifi 40

8. Tosi-tv: toiminta 51 8. Kotimaiset saippuasarjat 39

9. Jännitys ja toiminta 42 9. Urheilu 39

10. Fantasia ja scifi 36 10. Kauhu 33
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Liite 4b: Suosituimmat 
kuvaohjelmatyypit (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Viihdeohjelmat 45 1. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 51

2. Kotimaiset saippuasarjat 43 2. Viihdeohjelmat 39

3. Koululaisille suunnatut 23 3. Tosi-tv: toiminta 31

4. Tosi-tv: Kykykilpailut 22 4. Kotimaiset saippuasarjat 18

5. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 21 5. Fantasia ja scifi 18

6. Tosi-tv: toiminta 16 6. Urheilu 16

7. Fantasia ja scifi 14 7. Lasten animaatiot 14

8. Lasten animaatiot 13 8. Jännitys ja toiminta 12

9. Tosi-tv: Muoti ja sisustus 13

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Kotimaiset saippuasarjat 48 1. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 57

2. Kauhu 32 2. Viihdeohjelmat 34

3. Viihdeohjelmat 31 3. Tosi-tv: toiminta 33

4. Komedia 24 4. Jännitys ja toiminta 28

5. Animaatiot (nuorten ja aikuisten) 23 5. Kotimaiset saippuasarjat 26

6. Jännitys ja toiminta 21 6. Komedia 17

7. Fantasia ja scifi 17 7. Urheilu 16

8. Tosi-tv: Muoti ja sisustus 14 8. Fantasia ja scifi 15
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Liite 4c: Suosikkiohjelmat 
(mainintojen lukumäärät)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Salatut elämät 32 1. Simpsonit 42

2. Uusi päivä 27 2. Salatut elämät 15

3. Putous 18 3. urheilu (+ jääkiekko ja jalkapallo) 22

4. Simpsonit 18 4. Terra Nova 14

5. Harry Potter -elokuvat 14 5. Pasila 9

6. Twilight 12 6. Putous 9

7. Terra Nova 9 7. C.S.I. 8

8. Disneyn piirretyt 8

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Salatut elämät 54 1. Salatut elämät 29

2. Twilight 39 2. Simpsonit 25

3. Uusi päivä 27 3. Urheilu , jääkiekko, jalkapallo, 
Tulosruutu, Urheiluruutu

18

4. Terra Nova 19 4. toimintaelokuvat 11

5. Frendit 18 5. Terra Nova 9

6. komedia 18 6. Putous 8

7. Simpsonit 15

8. Putous 14

9. Huppumalli haussa 12

10. Nälkäpeli 11
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Liite 5a: Pelatuimmat digitaalisten 
pelien pelityypit (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Tasohyppelyt 32 1. Taistelu- ja toimintapelit 60

2. Seura- ja perhepelit 26 2. Urheilupelit 40

3. Taistelu- ja toimintapelit 22 3. Tasohyppelyt 38

4. Simulaatiopelit 22 4. Ajo- ja lentopelit 37

5. Tietokilpailupelit 15 5. Seikkailu- ja roolipelit 37

6. Ajanviete- ja pulmapelit 14 6. Monen pelaajan verkkopelit 23

7. Seikkailu- ja roolipelit 10 7. Strategiapelit 14

8. Muut pelit 10 8. Ajanviete- ja pulmapelit 11

9. Simulaatiopelit 11

10. Seura- ja perhepelit 11

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Tasohyppelyt 38 1. Taistelu- ja toimintapelit 64

2. Taistelu- ja toimintapelit 34 2. Urheilupelit 46

3. Simulaatiopelit 34 3. Ajo- ja lentopelit 42

4. Seura- ja perhepelit 29 4. Tasohyppelyt 32

5. Ajanviete- ja pulmapelit 22 5. Seikkailu- ja roolipelit 25

6. Seikkailu- ja roolipelit 15 6. Monen pelaajan verkkopelit 23

7. Tietokilpailupelit 14 7. Strategiapelit 15

8. Monen pelaajan verkkopelit 12 8. Ajanviete- ja pulmapelit 15

9. Urheilupelit 10 9. Simulaatiopelit 11
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Liite 5b: Suosituimmat digitaalisten 
pelien pelityypit (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Tasohyppelyt 35 1. Taistelu- ja toimintapelit 55

2. Seura- ja perhepelit 34 2. Urheilupelit 38

3. Simulaatiopelit 33 3. Ajo- ja lentopelit 29

4. Muut pelit 20 4. Tasohyppelyt 20

5. Taistelu- ja toimintapelit 19 5. Seikkailu- ja roolipelit 20

6. Ajanviete- ja pulmapelit 11 6. Monen pelaajan verkkopelit 14

7. Tietokilpailupelit 10 7. Muut pelit 12

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Tasohyppelyt 39 1. Taistelu- ja toimintapelit 58

2. Seura- ja perhepelit 35 2. Urheilupelit 42

3. Simulaatiopelit 32 3. Ajo- ja lentopelit 24

4. Taistelu- ja toimintapelit 27 4. Monen pelaajan verkkopelit 19

5. Ajanviete- ja pulmapelit 12 5. Seikkailu- ja roolipelit 16

6. Seikkailu- ja roolipelit 11 6. Muut pelit 11

7. Tietokilpailupelit 10
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Liite 5c: Suosikkipelit (mainintojen 
lukumäärät)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. goSupermodel 33 1. Call of duty -sarja 32

2. The Sims 25 2. NHL-sarja 30

3. Super Mario -sarja 22 3. Minecraft 19

4. Wii-pelit 17 4. Angry Birds 13

5. Angry Birds 13 5. FIFA-sarja 13

6. MovieStarPlanet 11 6. Super Mario -sarja 11

7. Nintendogs 10 7. Aapeli 9

8. Singstar 9 8. Battlefield 7

9. Howrse 8 9. Skate 7

10. 1001-pelit 8 10. World of Warcraft 6

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. The Sims 38 1. Call of duty -sarja 56

2. Angry Birds 30 2. NHL-sarja 35

3. Super Mario -sarja 21 3. Minecraft 16

4. Singstar 11 4. Battlefield 16

5. Wii-pelit 10 5. Grand Theft Auto -sarja 13

6. goSupermodel 8 6. FIFA-sarja 11

7. Howrse 7 7. Team Fortress 2 7

8. Sly 6 8. Angry Birds 5
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Liite 6a: Käytetyimmät 
internetsovellukset (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Videoklippien katselu 47 1. Pelit 60

2. Sosiaalinen media 45 2. Videoklippien katselu 57

3. Pelit 42 3. Hakukoneet, tietosanakirjat 39

4. Hakukoneet, tietosanakirjat 41 4. Radion- ja musiikinkuuntelu 37

5. Sähköposti 38 5. Sosiaalinen media 35

6. Radion- ja musiikinkuuntelu 34 6. Sähköposti 28

7. Kuvaohjelmien katselu 26 7. Musiikin lataaminen verkosta 27

8. Musiikin lataaminen verkosta 18 8. Kuvaohjelmien katselu 23

9. Pikaviestimet 15 9. Urheilutulosten seuraaminen 15

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Sosiaalinen media 75 1. Videoklippien katselu 78

2. Videoklippien katselu 69 2. Pelit 62

3. Radion- ja musiikinkuuntelu 63 3. Sosiaalinen media 59

4. Hakukoneet, tietosanakirjat 57 4. Hakukoneet, tietosanakirjat 57

5. Sähköposti 47 5. Radion- ja musiikinkuuntelu 54

6. Pelit 43 6. Musiikin lataaminen verkosta 43

7. Musiikin lataaminen verkosta 39 7. Sähköposti 36

8. Kuvaohjelmien katselu 36 8. Videopuhelut 26

9. Pikaviestimet 36 9. Kuvaohjelmien katselu 24

10. Bändin, artistin, urheilijan sivut 21 10. Urheilutulosten seuraaminen 24

11. Uutisten seuraaminen 19 11. Kiinnostavan bändin, artistin, 
urheilijan tai joukkueen sivut

21

12. Valokuvien julkaiseminen itsestä 19 12. Tiedonhaku ostettavista tuotteista 20

13. Internetpuhelut 16 13. Pikaviestimet 19

14. Uutisten seuraaminen 15
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Liite 6b: Vastaajille tärkeimmät 
internetsovellukset (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Sosiaalinen media 58 1. Videoklippien katselu 61

2. Videoklippien katselu 47 2. Pelit 57

3. Pelit 40 3. Sosiaalinen media 34

4. Radion- ja musiikinkuuntelu 25 4. Radion- ja musiikinkuuntelu 23

5. Kuvaohjelmien katselu 15 5. Kuvaohjelmien katselu 12

6. Hakukoneet, tietosanakirjat 11 6. Hakukoneet, tietosanakirjat 13

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Sosiaalinen media 80 1. Videoklippien katselu 68

2. Radion- ja musiikinkuuntelu 47 2. Sosiaalinen media 56

3. Videoklippien katselu 45 3. Pelit 41

4. Pelit 18 4. Radion- ja musiikinkuuntelu 31

5. Kuvaohjelmien katselu 12 5. Hakukoneet, tietosanakirjat 14

6. Hakukoneet, tietosanakirjat 10 6. Musiikin lataaminen verkosta 14
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Liite 6c: Suosikkisivut internetissä 
(mainintojen lukumäärät)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. goSupermodel 60 1. YouTube 65

2. YouTube 52 2. ilmaispelipaikat 44

3. Facebook 32 3. Facebook 34

4. MovieStarPlanet 29

5. Howrse 23

6. ilmaispelipaikat 22

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Facebook 166 1. YouTube 125

2. Youtube 116 2. Facebook 105

3. goSupermodel 25 3. ilmaispelipaikat 16

4. Irc-galleria 17

5. Spotify 13

6. Messenger 11

7. Blogspot / Blogger 11

8. Howrse 10



200 201

Lasten mediabarometri 2012

200

Liite 7a: Yleisimmin luetut 
kirjatyypit (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Lasten ja nuorten romaanit 58 1. Sarjakuvakirjat (ei manga) 67

2. Sarjakuvakirjat (ei manga) 57 2. Tietokirjat 27

3. Satukirjat ja kuvakirjat 34 3. Fantasia ja scifi 23

4. Fantasia ja scifi 31 4. Lasten ja nuorten romaanit 18

5. Manga 22 5. Satukirjat ja kuvakirjat 15

6. Tietokirjat 18 6. Manga 13

7. Muut romaanit 16 7. Muut romaanit 11

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Lasten ja nuorten romaanit 58 1. Sarjakuvakirjat (ei manga) 81

2. Sarjakuvakirjat (ei manga) 57 2. Fantasia ja scifi 28

3. Fantasia ja scifi 49 3. Lasten ja nuorten romaanit 21

4. Muut romaanit 34 4. Tietokirjat 21

5. Manga 18 5. Manga 11

6. Tietokirjat 14 6. Muut romaanit 10

7. Satukirjat ja kuvakirjat 12 7. Satukirjat ja kuvakirjat 8
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Liite 7b: Suosituimmat kirjatyypit 
(% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Lasten ja nuorten romaanit 48 1. Muut sarjakuvakirjat 73

2. Muut sarjakuvakirjat 41 2. Tietokirjat 14

3. Fantasia ja scifi 18 3. Lasten ja nuorten romaanit 12

4. Manga 17 4. Fantasia ja scifi 9

5. Satukirjat ja kuvakirjat 13 5. Manga 7

6. Muut romaanit 9 6. Satukirjat ja kuvakirjat 6

7. Tietokirjat 6 7. Muut romaanit 5

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Lasten ja nuorten romaanit 46 1. Muut sarjakuvakirjat 74

2. Muut sarjakuvakirjat 33 2. Fantasia ja scifi 21

3. Fantasia ja scifi 32 3. Lasten ja nuorten romaanit 13

4. Muut romaanit 15 4. Tietokirjat 12

5. Manga 13 5. Manga 9

6. Satukirjat ja kuvakirjat 6 6. Muut romaanit 3

7. Tietokirjat 5 7. Satukirjat ja kuvakirjat 3
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Liite 7c: Suosikkikirjat (mainintojen 
lukumäärät)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Harry Potter 21 1. Aku Ankan taskukirjat 61

2. Nummelan ponitalli 15 2. Harry Potter 10

3. Aku Ankan taskukirjat 12 3. Kapteeni Kalsari 10

4. fantasiakirjat 12 4. Simpsonit 8

5. jännityskirjat 11 5. Neropatin päiväkirja 5

6. Twilight 10 6. Remes 5

7. Ella 8 7. Risto Räppääjä 5

8. eläinkirjat 8

9. Neiti Etsivä 8

10. Risto Räppääjä 8

11. Sinttu 8

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Twilight 30 1. Aku Ankan taskukirjat 56

2. jännityskirjat 29 2. Harry Potter 10

3. Harry Potter 28 3. Bertin päiväkirjat 7

4. Nälkäpeli 17 4. jännityskirjat 6

5. fantasiakirjat 15 5. fantasiakirjat 5

6. kauhukirjat 14

7. Soturikissat 12

8. hevoskirjat 10

9. manga 8

10. Aku Ankan taskukirjat 7
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Liite 8a: Yleisimmin luetut 
aikakauslehtityypit (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Sarjakuvalehdet 66 1. Sarjakuvalehdet 66

2. Lastenlehdet 56 2. Urheilulehdet 33

3. Eläin- ja luontolehdet 45 3. Lastenlehdet 17

4. Nuortenlehdet 31 4. Tekniikka- ja moottorilehdet 15

5. Eläin- ja luontolehdet 12

6. Tietotekniikkalehdet 10

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Nuortenlehdet 71 1. Sarjakuvalehdet 79

2. Sarjakuvalehdet 56 2. Urheilulehdet 37

3. Eläin- ja luontolehdet 35 3. Tekniikka- ja moottorilehdet 28

4. Lastenlehdet 29 4. Tietotekniikkalehdet 15

5. Naistenlehdet 26 5. Lastenlehdet 13

6. Yleisaikakauslehdet 16 6. Tiedelehdet 12

7. Yleisaikakauslehdet 12
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Liite 8b: Suosituimmat 
aikakauslehtityypit (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Sarjakuvalehdet 50 1. Sarjakuvalehdet 72

2. Lastenlehdet 48 2. Urheilulehdet 24

3. Eläin- ja luontolehdet 31

4. Nuortenlehdet 21

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Nuortenlehdet 66 1. Sarjakuvalehdet 79

2. Sarjakuvalehdet 38 2. Urheilulehdet 24

3. Eläin- ja luontolehdet 18 3. Tekniikka- ja moottorilehdet 11

4. Lastenlehdet 12
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Liite 8c: Suosikkilehdet 
(mainintojen lukumäärät)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Koululainen 48 1. Aku Ankka 82

2. Aku Ankka 45

3. Villivarsa 16

4. Demi 15

5. Lemmikki 15

6. Hevoshullu 13

7. Systeri 11

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Demi 112 1. Aku Ankka 101

2. Aku Ankka 51

3. Miss Mix 48

4. Suosikki 29

5. Koululainen 20

6. Systeri 13

7. Lemmikki 11
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Liite 9a: Suosikkiradiokanavat 
(mainintojen lukumäärä)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. NRJ 76 1. NRJ 85

2. The Voice 32 2. Radio Nova 16

3. Radio Nova 25 3. The Voice 15

4. SuomiPOP 16 4. YleX 11

5. YleX 10

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. NRJ 163 1. NRJ 68

2. The Voice 62 2. The Voice 18

3. Radio Nova 18 3. YleX 14

4. YleX 11 4. Radio Rock 14

5. SuomiPOP 9 5. Radio Nova 11
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Liite 9b: Kuunnelluimmat 
musiikkilajit (% 
kuudesluokkalaisista)

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Pop 82 1. Rap, hip hop, R&B 65

2. Rap, hip hop, R&B 70 2. Pop 52

3. Rock 36 3. Elektroninen 50

4. Elektroninen 33 4. Rock 46

5. Iskelmä 14 5. Hevi/metal 18

6. Hevi/metal 10 6. Iskelmä 11
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Liite 9c: Pidetyimmät musiikkilajit 
(% kuudesluokkalaisista)

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Pop 71 1. Rap, hip hop, R&B 55

2. Rap, hip hop, R&B 49 2. Elektroninen 32

3. Rock 13 3. Rock 28

4. Elektroninen 13 4. Pop 25
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Liite 9d: Suosikkiartistit tai 
-esiintyjät (mainintojen lukumäärä)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Robin 31 1. jare&VilleGalle 13

2. Rihanna 21 2. LMFAO 11

3. Adele 15 3. Robin 10

4. Katy Perry 15 4. Eminem 9

5. Anna Abreu 10 5. Cheek 8

6. Lady Gaga 10 6. Petri Nygård 7

7. PMMP 8

8. One Direction 7

9. Chisu 7

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. One Direction 23 1. Skrillex 17

2. Rihanna 20 2. jare&VilleGalle 16

3. Robin 14 3. Petri Nygård 12

4. Lady Gaga 13 4. Eminem 9

5. Pitbull 11 5. Cheek 9

6. David Guetta 11

7. Adele 10

8. Justin Bieber 9

9. LMFAO 8

10. Bruno Mars 7
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Liite 10a: Käytetyimmät 
kännykkäsovellukset (% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Puhelut 86 1. Puhelut 86

2. Tekstiviestit 84 2. Tekstiviestit 77

3. Kamera 74 3. Kamera 61

4. Musiikki tai radio 60 4. Musiikki tai radio 57

5. Pelit 55 5. Pelit 56

6. Nettisivut 12 6. Elokuvat ja videoklipit 26

7. Elokuvat ja videoklipit 11 7. Nettisivut 22

8. Sosiaalinen media 19

9. Nettipelit 12

10. Sähköposti 11

11. Paikannuspalvelut 10

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Puhelut 89 1. Puhelut 91

2. Tekstiviestit 89 2. Tekstiviestit 87

3. Kamera 76 3. Musiikki tai radio 76

4. Musiikki tai radio 74 4. Pelit 66

5. Pelit 59 5. Kamera 64

6. Sosiaalinen media 41 6. Sosiaalinen media 39

7. Nettisivut 24 7. Nettisivut 34

8. Elokuvat ja videoklipit 17 8. Elokuvat ja videoklipit 34

9. Sähköposti 12 9. Nettipelit 22

10. Nettipelit 11 10. Paikannuspalvelut 20

11. Paikannuspalvelut 10 11. Sähköposti 15
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Liite 10b: Itselle tärkeimmiksi 
koetut kännykkäsovellukset  
(% vastaajista)

4. luokan tytöt 4. luokan pojat
1. Puhelut 70 1. Puhelut 66

2. Tekstiviestit 67 2. Tekstiviestit 49

3. Musiikki tai radio 29 3. Musiikki tai radio 31

4. Kamera 25 4. Pelit 22

5. Pelit 10 5. Kamera 16

6. luokan tytöt 6. luokan pojat
1. Tekstiviestit 81 1. Puhelut 72

2. Puhelut 76 2. Tekstiviestit 63

3. Musiikki tai radio 46 3. Musiikki tai radio 37

4. Kamera 24 4. Sosiaalinen media 19

5. Sosiaalinen media 20 5. Kamera 14

6. Pelit 13
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