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Hyvä(sti) lapsuus?

• Miten mediat ovat 

muuttaneet lapsen 

kasvuympäristöä? 

• Onko muutos luonteeltaan 

lapselle hyväksi vai 

huonoksi?

• Lapsikäsitys ja näkemys 

lapsuudesta määrittävät 

mediakasvatuksen
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suunnittelua ja toteuttamista.
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Digitalisoitunut lapsuus

• Uudet mediat ja palvelut mahdollistavat ja luovat uusia 

käyttötapoja ja tottumuksia.

• Trendit muokkaavat lasten mediankäyttöympäristöä, 

mutta traditiot eivät korvaudu nopeasti.

• Mediakonvergenssi muuttaa myös viestintään ja 

viestimiin liittyviä ajattelu- ja toimintatapoja.

• Lapset tarvitsevat kasvattajan apua havainnoidessaan ja 

pohtiessaan mediaympäristöään. 

• Lapsen mediaympäristöihin tutustuminen avaa 

mahdollisuuksia ymmärtää digiajan lapsuutta!
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Lasten mediasuhde mediakasvatuksellisena 
kysymyksenä

• Mediasisällöt, 

mediankäyttötavat ja median 

parissa käytettävä aika herättää 

kysymyksen siitä, mitä lasten 

mediankäytölle tulee tehdä?

• Kasvatuskysymys on 

moraalinen – miten 

mediasuhteeseen vaikutetaan.

4Satu Valkonen /MLL



MLL:n mediakasvatustyön toiminnot 
varhaiskasvatuksessa ja varhaisnuorisotyössä
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• Varhaiskasvattajien ja 
opettajien koulutukset

• Kouluvierailut
• Vanhempainillat
• Opetus- ja koulutusmateriaalit
• Verkkosivustot
• Asiantuntija- ja kehittämistyö

Satu Valkonen /MLL



Eettinen mediasuhde

• Mediakasvatuksella pyritään vahvistamaan 

lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita 

mediakulttuuria ja toimia siinä vastuullisesti. 

• Eettisellä mediasuhteella viitataan omaa, toisten 

ja ympäristön hyvinvointia edistävään tapaan 

toimia median parissa sekä kriittiseen ja 

vastuulliseen ajatteluun, tutkimiseen ja 

arviointiin mediasisältöjen suhteen.
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• Eettinen mediasuhde kehittyy kun lapsi 

tunnistaa ja tiedostaa itsensä eettisenä 

toimijana median parissa toimiessaan, huomaa 

erilaisten mediassa esiin nousevien ilmiöiden, 

kysymysten ja tilanteiden eettiset ulottuvuudet 

sekä vuorovaikutus- ja syysuhteet ja oppii 

vähitellen toimimaan mediakulttuurin 

muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa 

arvostelukykyisesti ja vastuullisesti. 
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Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

• Neuvola lapsiperheen 

mediakasvatuksen 

tukena

• Media alle 3-vuotiaan 

arjessa

• Kahdeksan kysymystä 

lapsen mediankäytöstä

• Media mukana lapsen 

arjessa

• Lapset ja media
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Tulossa: mediakasvatus 
varhaiskasvatuksessa –opas 
ja harjoitusvihkonen
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Mediakasvatus varhaisnuorisotyössä

• Kummioppilastoiminta

- tunne- ja  

vuorovaikutustaitojen 

vahvistaminen 

• Tukioppilastoiminta

- Myönteisen    

nettikulttuurin   

edistäminen
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Mediakasvatus nuorisotyössä

• Verkk@ritoiminta

- Ei vihapuheelle

- Edustuksellisuus 

EU:n Safer

Internet  

ohjelmassa
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Mediakasvatus kodeissa

• Media meidän perheessä

• Kahdeksan kysymystä 

lapsen mediankäytöstä

• Media mukana lapsen 

arjessa

• Lapset ja media
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Sosioemotionaalinen oppiminen 
mediakulttuurissa

• Tavoitteena on edistää lapsen sosiaalisia ja 

emotionaalisia taitoja, jotta pärjäävyys 

(resilienssi) mediakulttuurissa vahvistuu.

• Lapsia ohjataan tunnistamaan omaan 

mediankäyttöön liittyviä tunteitaan sekä 

toimimaan ystävällisesti, vastuullisesti ja 

kriittisesti median parissa. 
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Mediakulttuurisen resilienssin ja myönteisen 
kehityksen vahvistaminen digiajassa 

•   Opeta lasta hallitsemaan stressiä

• Ohjaa lapsia toimimaan toisten ja ympäristön kanssa

heidän toimijuuttaan tukien

• Opasta lasta hyödyntämään teknologista kehitystä

tarkoituksenmukaisella tavalla

• Kannusta lapsia käyttäytymään toisia kohtaan

arvostavasti niin kasvokkaisessa kuin verkkovälitteisessä

vuorovaikutuksessa

•    Auta lasta ymmärtämään tunteiden merkitys ajattelu-, 

päätöksenteko- ja ongelmaratkaisuprosesissa
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www.mll.fi/mediakasvatus

www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapset_ja_media/

www.mll.fi/nuortennetti/mina_ja_media/

Vanhempainpuhelin ja kirjepalvelu

Lasten ja nuorten puhelin ja netti
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Kiitos!


