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Mistä puhutaan?
• Median haasteista perheessä
• Netin käytöstä ja digitaalisesta pelaamisesta
• Peli- ja nettihaitoista
• Miten vanhempana voit toimia ja osallistua 

lapsesi netin käyttöön?

• EI sisällä aiheeseen liittyvää 
”riippuvuusmaniaa”

• https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-
ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/videoita-
mediakasvatukseen/

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/videoita-mediakasvatukseen/


Materiaalin tarkoitus

• Tuoda vanhemmille pohdittavaksi 
median merkitystä perheen 
vuorovaikutuksessa

• Puheeksioton työväline 
varhaiskasvatukseen ja neuvoloihin

https://pelituki.fi/wp-
content/uploads/2019/10/Huomaatko_minut_opas_Peli
tuki.pdf

https://pelituki.fi/wp-content/uploads/2019/10/Huomaatko_minut_opas_Pelituki.pdf


Media perheen arjessa

- Voi viedä liikaa vanhemman 

huomiota

- Voi heikentää aitoa 

vuorovaikutusta

+ Mahdollistaa ihmissuhteiden       

ylläpitämisen

+ Voi tarjota vanhemmalle 

tarpeellista omaa aikaa

Onko tv aina 
auki?

Onko laitteiden 
hälytysäänet ja 
ilmoitukset päällä?

Reagoidaako
viesteihin ja 
someen
välittömästi? 

Kysymyksiä, joiden avulla voi pohtia 
medialaitteiden merkitystä perheessä:

Mitkä hetket haluat rauhoittaa 
medialaitteilta teidän perheessä? 



Riittävän hyvä arki – mediaa unohtamatta!
• Riittävä kasvokkainen vuorovaikutus 

• Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän tarvitaan kasvokkaista vuorovaikutusta

• ”Puheleminen”
• Yhdessä leikkiminen ja keskustelu edistää puheen kehitystä

• Osallisuuden kokemus
• Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen   

• Luottamus vanhemman reagointiin
• Reagoinnin ennustettavuus, oikea-aikaisuus

• Arki sisältää pieniä hetkiä, joihin liittyy hyväksyvä katse, kosketus ja 
läsnäolo – siinä se on!

• Perheen omat mediankäytön säännöt!



Ehdotuksia yhteisiksi median käytön säännöiksi eri 
ikäisille lapsille

Lapsen ikä Yhteiset säännöt Vuorovaikutus lapsen kanssa

0-2 v. Käyttöä ei suositella Mahdollisimman vähäinen käyttö 
yhdessä vanhemman kanssa, 
sisältäen myös TV:n

2-5 v. Medialaitteiden rajattu käyttö (max 1 h /pv) Tutustu lapsen käyttämiin 
sovelluksiin yhdessä lapsen kanssa,
esim. oppimisohjelmat

Yli 6 v. Laadi selkeät säännöt ja selitä ne lapselle Juttele lapsen kanssa mm. pelien 
sisällöistä ja kiinnostuksen kohteista

Nuoret (yli 10 v.) Netin käyttö ei saa olla este normaalille 
unirytmille, koulunkäynnille ja liikkumiselle. 
Sovi rajoista tarvittaessa.

Keskustele netin käytöstä ja nuoren 
käyttämistä sovelluksista ja kannusta 
nuorta kertomaan, jos joku asia 
huolestuttaa netissä

Lähde: AAP, 2016 (lastenlääkärijärjestö), Kosola ym. 2019



Mitä kaikkea internetin käyttö on?
”kun koko maailma kulkee taskussa”
Viihdettä 

• Esim. musiikin ja elokuvien katselua

Virtuaalisen yhteydenpidon ja tiedonlevityksen väyliä
• Keskustelupalstat, chatit, blogit, vlogit
• Sisällön jakaminen esim. YouTube, TIK-TOK
• Peliyhteisöt esim. Discord
• Somekanavat jne.

Mediataitoja
• kuvaamista, videoimista, koodaamista….

Digitaalista pelaamista (ilman rahapanosta)
• Pelilaite
• Pelilajityyppi
• Netin osuus
• Sosiaalisuus



Vain 2,3 % ei pelaa (10-19 v.)

70 % pelaa aktiivisesti digipelejä

36,4 % pelaa päivittäin

Suosituimpia ammuskelu- ja seikkailupelit

Sukupuolten väliset erot kaventuneet

- Pelaajabarometri 2018

Katsaus digitaaliseen pelaamiseen, peli-
ja nettihaittoihin



Ikärajat
• Sosiaalisen median kanavat 13 vuotta

• Laki kieltää henkilötietojen keräämisen alle 13 vuotiailta

• Ilman huoltajan suostumusta ei sovellusta saa käyttää

• WhatsApp 16 vuotta

• Pelien ikärajamerkinnät perustuvat PEGI-
luokitukseen, velvoittavia, ei suosituksia
• Pelin sopivuus tietyn ikäiselle,

koskee myös sivusta seuraamista

• Pelin sisällön luonne (symbolit)

https://kavi.fi/fi/meku/ikarajat

https://kavi.fi/fi/meku/ikarajat


Miksi pelataan?

• Merkityksellinen harrastus
• Ajankulu ja hauskuus, visuaalisuus

• Palkitsevuus, haasteet, itsensä toteuttamisen väline

• Sosiaalisuus, vuorovaikutus muiden pelaajien kanssa  (Przybylski ym. 2006)

• Ansaitsemisen keino ja urahaave
• Pelaamisen striimaus, tubetus

• E-urheilu

• Pelien kehittäminen ammattina
• Supercell peliyhtiön perustajat suurituloisimpia Suomessa 2019



Pelihaitat

• Nuoret ovat erityisen alttiita pelihaitoille, aivot vasta muotoutumassa 
• Digitaalisten pelien haitat liittyvät usein elämänhallintaan. 

• Arjen hallinnan ongelmat voivat näkyä vaikeuksina opiskelussa, työn teossa, 
harrastuksissa ja ihmissuhteissa. 

• Haitat voivat olla
• Fysiologisia (tuki- ja liikuntaelinten haittoja, silmien väsymistä, väsymystä)
• Sosiaalisia (haitat perhe- ja kaverisuhteissa)
• Arjen hallintaan liittyviä (vuorokausirytmi, ajankäyttö, velvollisuuksien 

laiminlyönti)
• Työhön ja opiskeluun liittyviä (väsymys, poissaolot, keskittymiskyky)

• Pakopelaaminen, kilpailu, valta, uppoutuminen

• Nuoret pelissä, 2016, Kosola S. ym. 2019



Netin/somen käytön haittapuolia

• Nettimaailmaan uppoutumisen ja eristäytymisen riski 

• Hyväksynnän hakeminen ja vertailu

• Keskittymisvaikeudet - nopeatempoinen viestittely ja jatkuva reagointi viesteihin

• Kiusaaminen tai muu huono käytös:
• Pilkkaavien ja uhkaavien viestien lähettely

• Kuvien luvaton levittäminen

• Toisen nimissä esiintyminen

• Sulkeminen pois luokan yhteisestä ryhmästä

• Grooming, aikuinen houkuttelee lapsen tai nuoren seksuaaliseen kontaktiin luottamussuhdetta 
rakentamalla

• KAVI, www.mediataitokoulu.fi/netissa.pdf



Yrittänyt usein viettää vähemmän aikaa netissä, 
mutta ei ole onnistunut, % , Etelä-Savo

Kouluterveyskysely 2019, Perusopetus 4. ja 5. luokka, 2017 ja 2019



Miten 
vanhempana voit 

toimia ja 
osallistua lapsesi 
netin käyttöön? 



Yhteisiä sääntöjä laitteiden pelien ja sovellusten käytölle

• Tarkistakaa laitteiden ja sovellusten ikärajat

• Lapsi tai nuori ei välttämättä itse pysty säätelemään käyttöä
• ikä, lapsen luonne, herkkyys, impulsiivisuus 
• tunteet ja reaktiot, mitä sovellukset ja pelit lapsessa herättävät 

• Laatikaa yhdessä säännöt – katso kokonaisuutta mieluummin kuin kelloa
• pelipäivät ja –aika
• ilta-ajan rauhoittaminen ja riittävä uni
• muut harrastukset, kaverit livenä…
• läksyt –hälytysäänet pois, ensin läksyt, sitten pelaaminen tai muu netin käyttö

• Osoittakaa kiinnostusta
• esittäkää kysymyksiä, selvittäkää pelin tai sovelluksen perusasiat 
• pelatkaa ja katsokaa yhdessä

• Kosola ym. 2019, Pelituen omat havainnot 



Lapsella on oikeus saada suojaa, myös netissä!

• Lapsen yksityisyydensuoja: 
• Lapsella on sama oikeus yksityiselämän suojaan kuin aikuisellakin

• Sähköisen viestinnän tietosuojalaki + lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annettu laki: 
• Paikkatietojen käsittelyn kieltämisestä ja palvelukohtaisesta 

suostumuksesta päättää alle 15-vuotiaan puolesta hänen huoltajansa 

• Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja 
kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Siksi toisinaan 
(huolen herätessä) on lapsen edun mukaista seurata esimerkiksi tämän 
viestejä tai sijaintitietoja, niin että lapsi tietää asiasta.



Sovelluksia älylaitteiden rajoittamiseen

Sovelluksen asennus mielellään lapsen kanssa yhdessä 
Osa maksullisia

• Google Family Link
• Screen Time Parental Control
• FamilyTime - Lapsilukko App
• Parental Control App - Kidslox
• Norton Family Premiere
• ESET Parental Control



Turvataidot 

• Someprofiili yksityinen, ei julkinen
• Älä anna salasanaa muille, älä edes parhaalle kaverille 
• Salasanan vaihto usein (esim. InTiaQrc7)
• Mieti tarkkaan, mitä kuvia julkaiset itsestäsi
• Käytä ilmaiskuvia esim. pixabay (tekijänoikeudet)
• Älä usko kaikkea, mitä luet
• Kerro turvalliselle aikuiselle, jos kohtaa kiusaamista

• Kiusaaminen on väärin ja vakava asia, voi olla myös rikos!



Moniammatillisen pelitukityöryhmän vinkkejä
Nuorelle:

• Mielellään 15 min ennen ensimmäinen muistutus peli- tai nettiajan 
päättymisestä

• Time-timer tai muu kellotus, visuaalisesti näkyvä peliajan väheneminen

Vanhemmalle:

• Vanhemmat esimerkkinä - onko useampi kanava kotona käytössä samaan 
aikaan; TV, kännykät, tietokone…

• Makuuhuoneet mediavapaita paikkoja – esim. kännykkäparkki yöksi 
keittiöön

• Tarjolla jotain muuta tilalle - vaatii paljon aikuiselta, vahvaa 
vanhemmuutta, yhdessä ajankäytön suunnittelua

Yhteiskunnalle:

• Tarjolla pitäisi olla edullisia/ilmaisia höntsäporukoita – ainakin yksi 
harrastus jokaiselle! (Islannin malli)

Meille kaikille:

• Kokeile mediapaastoa

• Vältä multitaskingia
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