
Keskustelun avaus
Netti, sosiaalinen media, digitaaliset 
pelit, elokuvat, mainokset, medialaitteet, 
sovellukset ja kännykät ovat digitaalista 
mediaa ja tiivis osa useimpien lasten 
elämää. Jokainen vanhempi joutuu 
miettimään millaisia ohjeita, periaatteita ja 
arvoja he muodostavat mediankäytöstä ja 
miten ne näkyvät oman perheen arjessa. 
 Lapsi tarvitsee aikuisen apua 
mediankäytön hallintaan ja sopivien 
sisältöjen löytämiseen sekä siihen, 
että ehtii myös levätä, leikkiä, liikkua, 
harrastaa ja viettää aikaa kaverien kanssa. 
Mediankäytölle kannattaa laatia selkeät 
sopimukset. Säännöt ja ennakointi 
ehkäisevät riitoja ja auttavat lasta 
nauttimaan ajastaan videoiden, pelien ja 
erilaisten sovelluksien parissa.
 Lapsen ja vanhemman kokemukset 
median parissa käytetystä ajasta 
voivat joskus olla erilaiset. Lapsi voi 
nauttia esimerkiksi videon katselusta 
tai pelaamisesta, vaikka vanhempi ei 
ymmärtäisi sen merkitystä lapselle. 
Toisaalta vanhempi voi saada oman tärkeän 
hetken olemalla itse tai antamalla lapsen 
olla medialaitteen parissa. Toisinaan 

Media osana 
lapsen elämää

vanhempi voi huomata, että mediankäyttö 
saa lapsen levottomaksi, vaikka lapsi itse 
ei sitä huomaisi, ja silloin lapsi tarvitsee 
aikuisen apua.
 Vanhempi voi pysähtyä pohtimaan, mitä 
lapsen mielessä tapahtuu ja kiinnostua 
lapsen kokemuksesta ja ajatuksista. 
Miksi jokin asia kiinnostaa tai tuntuu 
hauskalta? Kokeeko lapsi median äärellä 
esimerkiksi iloa, oppimista, jännitystä tai 
yhteenkuuluvuutta muiden kanssa? Miten 
näitä kokemuksia voi käsitellä ja jakaa lapsen 
kanssa? Millainen mediankäyttö tukee 
lapsen ja perheen hyvinvointia ja sujuvaa 
arkea?   

Tutustuminen
• Päätetään ryhmässä ennalta siitä, 

puhutaanko perheen tietystä lapsesta 
vai yleisesti perheen kaikkien lasten 
mediankäytöstä. Muokkaa esittäytymistä 
tämän mukaan, jotta siitä ei tule liian pitkä.

• Lyhyt esittäytyminen: Lapsen nimi, ikä, 
mikä ohjelma, elokuva, video tai peli 
tällä hetkellä kiinnostaa lastasi eniten? 
Mikä muu tekeminen kotona on lapselle 
mieluista?
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Keskustelun avaus
Päivähoidon aloitus on koko perheelle uusi 
ja suuri asia. Lapsi elää nyt osan arjestaan 
uusien hoitajien kanssa, tutustuu uusiin 
lapsiin ja opettelee ryhmän jäsenenä 
toimimista. Muutokseen voi liittyä iloa, 
luottamusta ja innostusta uudesta, mutta 
myös vaikeampia tunteita. Vanhempia 
voi huolestuttaa esimerkiksi, kuinka lapsi 
sopeutuu hoitoon, ovatko hoitopaikka ja 
sen hoitajat hyviä ja turvallisia, pitääkö lapsi 
heistä. Myös syyllisyys ja epävarmuus sekä 
arjen rytmityksen kysymykset voivat nousta 
pintaan: Onko sittenkään oikein palata 
töihin ja viedä lapsi hoitoon? Millainen on 
sopiva työ- ja hoitopäivän pituus? Miten 
viennit ja haut hoidetaan?
 Lapsi voi reagoida uuteen tilanteeseen 
eri tavoin persoonansa, ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaan. Lapsi voi 
takertua vanhempaan päivähoitopaikan 
ovella tai kertoa, ettei hän halua mennä 
päiväkotiin tai hoitopaikkaan. Hän voi myös 

Päivähoidon aloitus

kiukutella kotona tai käydä leikeissä tai 
piirustuksissa läpi muutosta ja vanhemmista 
erossa oloa. Osa lapsista alkaa reagoida 
uuteen tilanteeseen vasta, kun hoidon 
aloittamisesta on kulunut jo jonkin aikaa. 
Lapsen kaikille tunteille on annettavaa 
ymmärrystä ja tilaa. Vanhemman on 
tärkeää tukea lasta lempeästi muutoksessa. 
Jotkut lapsista eivät välttämättä reagoi 
uuteen tilanteeseen kovinkaan näkyvästi. 
Alkuvaiheen jälkeen tulee useimmiten iloja. 
Lapsi lähtee mielellään hoitoon, nauttii 
ryhmässä toimimisesta, hänellä on hyviä 
kavereita ja hän oppii uusia taitoja. Kun 
hoidossa käyminen sujuu, se heijastuu 
myönteisesti koko perheen elämään.

Tutustuminen
• Kerro nimesi ja keitä perheeseesi kuuluu.

• Kerro kolme asiaa lapsestasi/lapsistasi 
(esimerkiksi ikä, mistä lapsi pitää, jokin 
luonteenpiirre).
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Keskustelukysymyksiä
• Kerro lapsestasi, millainen hän on 

luonteeltaan ja miten hän yleensä 
suhtautuu muutoksiin.

• Millaisia ajatuksia ja tunteita lapsen 
päivähoidon aloittaminen herättää 
sinussa tällä hetkellä? Miltä sinusta 
tuntuu jakaa lapsesi hoitovastuuta uusien 
aikuisten kanssa?

• Mitä arvelet, miltä päivähoidon 
aloittaminen lapsestasi tuntuu? Millaisia 
toiveita tai odotuksia hänen mielessään 
ehkä liikkuu?

• Mitä ajattelet, millaisista asioista lapsesi 
pitää päivähoidossa? Miksi?

• Onko jotain asioita, joista olet 
huomannut olevasi huolissasi? Miten 
huoli vähenee?

Lukuvinkki:  
www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/lapsi-aloittaa-paivahoidon/

• Mitä ajattelet, mitä voit tehdä, jotta 
lapsen päivähoidon aloitus sujuu hänen 
kannaltaan mahdollisimman turvallisesti 
ja pehmeästi?

• Millä tavalla voit tukea lastasi aamuisin 
ennen päiväkotipäivää ja viedessäsi häntä 
päivähoitoon?

• Millä tavalla voit hakutilanteessa osoittaa 
iloa lapsen jälleennäkemisestä (vaikka 
lapsi purkaisikin ikäväänsä kiukuttelulla)?

• Millaista kotiarkea haluat luoda nyt, 
kun lapsi aloittaa päivähoidossa? Mitä 
arvelet, mitä lapsesi toivoo?

Keskustelun päätös
• Miten voisit ”tartuttaa” lapseesi 

luottamuksen tunteen siitä,  että kaikki 
sujuu päivähoidossa hyvin?

Keskustelukysymyksiä

Tasapaino mediankäytössä

• Mitä ajattelet lapsesi mediankäytöstä tällä 
hetkellä? 

• Oletko tutustunut esimerkiksi peleihin tai 
sovelluksiin, joita lapsesi käyttää?  Oletko 
pyytänyt lastasi kertomaan niistä? 

• Osaako lapsesi itse säädellä pelien, 
sovellusten tai videoiden parissa 
käyttämäänsä aikaa tai valita hänelle 
sopivia sisältöjä vai tarvitseeko hän siihen 
aikuisen apua? 

• Mistä huomaat, että lapsi tarvitsee apua? 
Entä sen, jos lapsi osaa / ei osaa itse 
säädellä mediankäyttöään? 

• Oletko huomannut, että lapsesi 
mediankäyttö on vaikuttanut uneen, 
liikkumiseen, kaveri- ja perhesuhteisiin 
tai koulunkäyntiin? Millaisia vaikutuksia 
olet huomannut? Onkohan lapsi itse 
huomannut tällaisia vaikutuksia? 

• Miten vanhempana säätelet tai rajaat 
lapsen ja perheen mediankäyttöä? 
Miten vanhempana koet tämän 
“säätelytehtävän”?

Keskustelun päätös
• Millaisen lasten ja perheenne 

mediankäyttöä tasapainoittavan 
kokemuksen tai ajatuksen viet tästä 
yhteisestä keskusteluhetkestä mukanasi? 
Vaikka ihan pienenkin!

Lapsen mediataitojen tukeminen

• Mistä lapsesi mediataidosta olet ylpeä? 
Entä mistä lapsesi itse on ylpeä?

• Mitä tunteita lapsen mediankäyttö 
sinussa herättää? 

• Miten lapsesi luonne, persoona näkyy 
hänen tavassaan käyttää kännykkää, 
sovelluksia tai pelejä? Tuleeko mieleesi 
jokin esimerkki?

• Mihin lapsesi tarvitsee mediankäytössään 
tukea?

• Mistä huomaat, jos lapsesi tarvitsee 
apua median kanssa? Mistä esimerkiksi 
huomaat, jos lapsesi on ollut liikaa 
median parissa tai ollut tekemisissä 
sellaisten sisältöjen parissa, jotka eivät 
hänelle sovellu?

• Oletko rohkaissut lastasi kertomaan 
sinulle, jos hän törmää mediassa 
haitallisiin sisältöihin? 

• Miten lapsesi on suhtautunut 
keskusteluun median haitallisista 
sisällöistä? 

• Missä lapsesi mediankäyttöön liittyvässä 
asiassa olet onnistunut? Mitä haluaisit 
vielä osata tehdä?

Keskustelun päätös 
• Millaisin media-ajatuksin lähdet täältä 

tänään? Mikä voisi olla hyvä lapsen tai 
perheen kanssa yhdessä toteutettava 
sovellus tai peli?
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Perheen yhteinen mediankäyttö  

• Mitä medioita perheessänne käytetään? 

• Vietättekö yhdessä aikaa katsomalla 
ohjelmia tai elokuvia, kuuntelemalla 
musiikkia tai pelaamalla?  Millaisia ne 
hetket ovat olleet sinulle? Entä lapsellesi?

• Mitä arvelet, mitähän lapsesi haluaisi 
kertoa tai opettaa sinulle mediankäytöstä, 
pelaamisesta tai netistä?

• Mitä voisitte opetella yhdessä seuraavaksi? 

• Millaisia mediankäytön tapoja ja 
yhteisiä sopimuksia perheessänne on? 
Keitä sopimukset koskevat? Mitä niillä 
tavoitellaan? Ketkä ovat osallistuneet 
sääntöjen luomiseen? 

• Millaiset sopimukset mediankäytöstä ovat 
mielestäsi toimivia perheessänne? Mistä 
huomaat, että säännöt toimivat? Entä mitä 
luulet, millaiset säännöt olisivat toimivia 
lapsen mielestä? 

• Oletko huomannut, miten 
perheenjäsenten mediankäyttö vaikuttaa 
toisiin? Millä tavalla?  Mitä tulisi 
huomioida eri-ikäisten perheenjäsenten 
tai sisarusten kannalta?

Keskustelun päätös
• Mieti jokin asia, jota voisitte tehdä 

yhdessä koko perheen kanssa median 
äärellä. Olisiko se yhteinen elokuvailta, 
musiikinkuuntelu- tai pelihetki? Mitähän 
lapsesi ehdottaisi? Voit käyttää apunasi 
Perhepalaverin paikka -mallia, jossa 
sovitte yhteisesti tekemisestä. 

 https://cdn.mll.fi/
prod/2020/02/07122031/
perhepalaverin_paikka_mll_2020.pdf  

Jos ryhmässä viriää keskustelua muista 
mediaan liittyvistä aiheista, ohjaaja voi 
vinkata tutustumaan MLL:n Vanhempain-
netin sivuihin:
• Tietoa eri-ikäisten lasten 

mediankäytöstä ja tukea kotien 
mediakasvatukseen

 mll.fi/lapsetjamedia

• Tietoa lapsiperheiden hyvinvoinnin 
tukemisesta digiajassa

 mll.fi/digihyvinvointi

• Tukea digitaalisten pelien ja pelaamisen 
käsittelyyn kotona

 mll.fi/pelikasvatus

• Lapsi ja media – 7 vinkkiä digiajan 
kasvattajalle -opas

 https://cdn.mll.fi/prod/2021/02/ 
01102629/mll-lapsi-ja-media_2021_
www.pdf

• Vanhemmille voi myös 
kertoa MLL:n maksuttomasta 
Vanhempainpuhelimesta, chatista 
ja nettikirjepalvelusta, joissa voi 
jutella lisää, jos lapsen mediankäyttö 
askarruttaa. 

 https://www.mll.fi/vanhemmille/
toiminta-lapsiperheille/
vanhempainpuhelin/ 


