Sosiaalinen media ja lapset
Materiaalipaketti opettajan työn tueksi ja keskusteluihin oppilaiden kanssa
Materiaalia voit hyödyntää vanhempien kanssa työskentelyyn ja jakaa sitä heille

Sosiaalinen media
• Lapsille ja nuorille sosiaalinen media on yksi paikka muiden joukossa, jossa olla
vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siihen kuuluu samanlaisia asioita kuin kaikkeen
muuhunkin toisten kanssa olemiseen.
• Sosiaalisessa mediassa vaihdetaan kuulumisia, iloitaan ja hullutellaan yhdessä,
osallistutaan ja vaikutetaan, mutta siellä voidaan myös kohdata vastoinkäymisiä,
pahoittaa mielensä ja tulla kiusatuksi.
• Sosiaalinen media ei ole erillään lasten ja nuorten muusta sosiaalisesta elämästä,
vaan se on osa sitä.
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Vanhemmalle/kasvattajalle
• Tänä päivänä media liittyy monin tavoin lapsen elämään. Netti, kirjat, elokuvat, digitaaliset
pelit, mainokset, televisiot, valokuvat ja kännykät ovat kaikki mediaa ja osa lapsen ja nuoren
elämänpiiriä ja keskeisiä kasvuympäristöjä.
• Kasvattajia ja vanhempia voi mietityttää, millä keinoilla tukea lapsen mediataitoja ja
tasapainoista ja vastuullista median käyttöä. On tärkeää myös miettiä, miten tukea lasta ja
neuvoa häntä toimimaan, jos hän kohtaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta epäasiallista
käytöstä.
• Kasvattajan ja vanhemman ei tarvitse tietää kaikkea uusimmista alustoista ja sovelluksista.
Terve, myönteinen uteliaisuus ja avoin kysyminen sekä halu ymmärtää lapsen median käyttöä
on kuitenkin tarpeen.
• Kotien mediakasvatus on tärkeässä roolissa lapsen ja nuoren monipuolisten mediataitojen,
hyvinvoivan mediasuhteen ja tasapainoisen media-arjen kehittymisessä.

Vinkkejä sujuvaan media-arkeen
Yhteiset hetket median parissa ovat tärkeitä
• Ole kiinnostunut siitä, mitä lapsesi tekee.
• Tutustu lapsesi digitaaliseen pelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön.
• Löydä teille tapa viettää mukavia hetkiä yhdessä median parissa.
• Kuuntele lapsesi mediakokemuksia ja keskustele hänen kanssaan
askarruttavista mediasisällöistä.
• Tarjoa lapsellesi mahdollisuus näyttää osaamistaan ja jakaa mielenkiinnon
kohteitaan mediassa.
• Arvosta lapsesi mediasta saamia tärkeitä elämyksiä ja oppimiskokemuksia.

Vinkkejä sujuvaan media-arkeen
Mediankäyttötavat ja tottumukset luodaan varhain
• Ota selvää ikärajoista ja huolehdi, että lapsesi käyttämät mediasisällöt sopivat hänelle.
• Mieti yhdessä lapsesi kanssa sopivat rajat pelaamiselle ja muulle mediankäytölle.
-

Ole reilu ja johdonmukainen lapsesi mediankäytön rajoittamisessa, mutta tarkkaile myös
omaa mediankäyttöäsi.

-

Tue lapsesi turvallista, monipuolista ja vastuullista mediankäyttöä.

-

Tarjoa lapsellesi vaihtoehtoja monenlaiseen tekemiseen ja harrastamiseen.

Osallistu, ohjaa ja elä mukana lapsen media-arjessa!
														Ehyt ry & MLL

Vanhemman ja lapsen keskustelun tueksi
Median käyttötavat
• Mitä mieltä lapsi on sinun mediankäytöstäsi?

• Mikä mediankäytöntavoissanne on samanlaista, mikä erilaista?

• Millaisista asioista itse nautit, kun vietät aikaa median tai pelien parissa tai netissä?
• Miten arvelet oman lapsesi vastaavan samaan kysymykseen?

• Oletko kysynyt lapselta lupaa netissä itse julkaisemiisi kuviin tai päivityksiin, joissa hän esiintyy?

Yksityisyyden suojaaminen ja turvallisuus
• Millaiset asiat on hyvä pitää yksityisinä?

• Minkälaisia asioita, tietoja ja kuvia itsestä tai toisista voi netissä jakaa ja millaisia ei?
• Miksi on tärkeä kysyä lupaa julkaisuun?

• Miten omasta, kavereiden ja muiden ihmisten turvallisuudesta ja yksityisyydestä voi huolehtia
netissä?
• Miten suojaat yksityisyytesi mobiililaitteessasi (älypuhelin, tabletti)?

Vanhemman ja lapsen keskustelun tueksi
Seksuaalinen häirintä
• Leviääkö lapsen käyttämissä kanavissa seksuaalisia tai väkivaltaisia sisältöjä?
Miten niiltä voi välttyä?
• Miten netissä voi tietää, kehen voi luottaa?
• Onko joku tuntematon ottanut lapseen yhteyttä? Miten lapsi toimi tilanteessa?
• Miten tuntemattomien kanssa on viisasta toimia?

Huomioi vielä nämä
• Jos lapsella on nettipalvelussa profiili: Mitä tietoja on näkyvissä julkisesti,
entä mitä kavereiksi hyväksytyille? Kaikille näkyvät tiedot kannattaa pitää
mahdollisimman niukkoina.
• Millaisia tietoja käyttämänne sovellukset ja sosiaalisen median palvelut
keräävät käyttäjästään? Voiko asiaan vaikuttaa asetuksia säätämällä?
• Onko lapsen käyttämään laitteeseen tai käyttäjätiliin kytketty jonkun
perheenjäsenen luottokorttitiedot? Jos on, varmista laitteen tai käyttäjätilin
asetuksista, että ostoja ei voi tehdä ilman salasanaa.
• Vanhemmat ovat aina vastuussa lapsensa median käytöstä.

Oppituntimateriaali
Poliisileijona: Sosiaalinen media
”Älä laita someen mitään tyhmää, pliis!”
https://www.youtube.com/watch?v=b54FmJ4nezM
• Oletko nähnyt tai kokenut kiusaamista tai huonoa käytöstä somessa?
• Miltä se on tuntunut?
• Mitä sellaisessa tilanteessa tulisi tehdä?
• Kenen kanssa juttelet, jos näet tai koet kiusaamista, häiritsevää tai pelottavaa
materiaalia?
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SoSiaalinen media lapSet
tietoja ja vinkkejä kasvattajille keskustelun tueksi alakouluikäisten sosiaalisen
median käytöstä

Vaikka monet sosiaalisen median palvelut on suunnattu yli 13-vuotiaille, myös tätä nuoremmat
käyttävät niitä. Tuntemalla sosiaalisen median hyödyt ja haitat osaat tukea ja neuvoa lasta sen
käytössä.

tutustu sosiaaliseen mediaan
Keskustele lapsen kanssa hänen kohtaamistaan
verkkosisällöistä ja ihmisistä
tunnista nettikiusaaminen ja puutu siihen
Rajoita tarvittaessa median käyttöä
näe sosiaalisen median hyödyt
opetelkaa yhdessä mediataitoja

tutustu sosiaaliseen mediaan

&

näe sosiaalisen median hyödyt

SoSiaalinen media lapSet
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tunnista nettikiusaaminen ja puutu
siihen

Sosiaalinen media on monelle lapselle
tärkeä suhteiden solmimisen paikka.
Kiusaamista netissä ovat esimerkiksi
Sen kautta voi saada ystäviä ja löytää
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Lasten käyttämät
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Lapset etsivät sosiaalisesta mediasta uusia
ystäviä ja pitävät yhteyttä kavereihinsa.
Palveluissa seurataan lisäksi omia idoleita,
jotka ovat nykypäivän mielipidevaikuttajia.

Jos tiedät kiusaamisen olevan lähtöisin
koulusta, käsittele asia siellä.

Jos lastasi kiusataan netissä, tallenna
viestit, keskustelut ja kuvat. Kerro lapsellesi ettei kiusaamisviesteihin kannata
vastata. Kirjaa kaikki saatavilla oleva tieto
ylös.

tutustu sosiaaliseen mediaan

vieminen
kiusatulta ei ole ratkaisu,
Keskustele lapsen kanssaLaitteen
hänen
kohtaamistaan
vaan rangaistus kiusatulle. Voit puuttua
kiusaamiseen esimerkiksi sivuston ylläpitäjien,
nettipoliisin, kiusaajan itsensä tai hänen
huoltajiensa kautta.

verkkosisällöistä ja ihmisistä

Keskustele lapsen kanssa hänen
kohtaamistaan verkkosisällöistä ja ihmisistä

tunnista nettikiusaaminen ja puutu siihen

Lähes jokainen lapsi kohtaa netissä pelottavia,
seksuaalisia tai järkyttäviä mediasisältöjä
joko tahtomattaan tai tarkoituksella. Puhu
asiasta lapsen kanssa jo etukäteen. Keskustele
lapsen kanssa myös siitä, mitä kaikkea hän
on netissä kohdannut.

Rajoita tarvittaessa median
käyttöä
Rajoita tarvittaessa median käyttöä
Mediankäyttö ennen nukkumaanmenoa
näe sosiaalisen median hyödyt
voi häiritä rentoutumista ja vaikeuttaa

Aikuisia tarvitaan kohtaamaan verkossa
saatu palaute. Auta lasta verkkosisältöjen
herättämien tunteiden käsittelyssä.

nukahtamista. On hyvä, että ruudun äärestä
poistutaan hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa. Voit rajoittaa mediankäyttöä
vaikkapa ruokailun aikana.

opetelkaa yhdessä mediataitoja

Tietämällä kenen kanssa lapsi verkossa
keskustelee ehkäiset muun muassa
seksuaalisen kaltoinkohtelun mahdollisuuden.
Puhu lapsen kanssa sosiaalisessa mediassa
olevista ihmisistä. He ovat lapselle aivan
yhtä todellisia kuin ne kaverit, joiden kanssa
lapsi viettää aikaansa koulun pihalla.

Tärkeämpää kuin ruutuajan mittaaminen on
tarkastella kokonaisuutta. Jos netin käyttö ei
haittaa koulunkäyntiä, nukkumista, sosiaalisia
suhteita tai harrastuksia, verkossa vietetystä
ajasta ei tarvitse olla huolissaan.

ensimmäisiä joille lapsi uskaltaa puhua
häntä pohdituttavista asioista.

opetelkaa yhdessä mediataitoja
Lapselle on tärkeää, että aikuiset osallistuvat
heidän elämäänsä. Mediataitojen opettelu
yhdessä luo pohjaa omatoimiselle turvalliselle
seikkailulle sosiaalisessa mediassa.
Pohtikaa yhdessä, miten omia kuvia voi
jakaa ja missä tilanteessa esimerkiksi omat
yhteystiedot voi kertoa.
Aikuisille itsestään selvät asiat eivät
välttämättä ole sitä lapselle. Kyky ymmärtää
ja käsitellä erilaisia mediasisältöjä kehittyy
lapsen kasvaessa. Mitä nuorempi lapsi,
sitä enemmän hän tarvitsee tukea ja apua
sosiaaliseen mediaan tutustumisessa.
Lähteet ja lisätietoa:
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: Verkkotyö. www.ehyt.fi
KAVI: Lapset & media – Kasvattajan opas. www.kavi.fi/
sites/default/files/documents/lapsetjamedia2014.pdf
Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Vanhempainnetti.
www.mll.fi/vanhempainnetti
Mediakasvatusseura: Lapset hakevat sosiaalisesta mediasta
kavereita. www.mediakasvatus.fi/uutinen/lapsethakevat-sosiaalisesta-mediasta-kavereita
Mediakasvatusseura: Lapset netissä – Puheenvuoroja
lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä.
www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf
Pelastakaa Lapset: Netari. www.netari.fi. Koottu 11/2015

Aineistoa median käsittelyyn
MLL – Mannerheimin lastensuojeluliitto
Verkkosivustot sisältävät neuvoja ja keskusteluvinkkejä mediataidoista niin vanhemmille
kuin muille kasvattajille. Sivustolta löytää apua keskusteluihin muun muassa kysymyslistojen
muodossa.a
• https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/
• https://www.mll.fi/uutiset/tue-lapsen-turvallisia-mediataitoja/?post_date=20190114155616
• https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsisosiaalisessa-mediassa/
Vinkki aineisto digiajan kasvattajalle
Esiopetus
• https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/01/22105733/MLL_Mediatehtavia_
varhaiskasvatukseen_www.pdf
Alakoulu
• https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2019/01/07104928/MLL-Lapsi-ja-media_www.pdf

Aineistoa median käsittelyyn
KAVI – kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Lapset & media – kasvattajan opas tarjoaa mediakasvatuksen perustietoa kaikille kasvattajille. Opas
käsittelee alle 12-vuotiaiden lasten median käytön ilmiöitä. Keskusteluvinkkien avulla perheen
mediakasvatuskeskustelut sujuvat entistä helpommin.
• https://kavi.fi/fi/lapsetjamedia

Turvataidot materiaalia
Mielenterveysseura:
• https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/alakoulu/
turvataidot-ja-selviytyminen
• https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/alakoulu/
materiaalia-alakouluihin

Mun mieli -sovellus
• https://www.mielenterveysseura.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A4v%C3%A4t/mun-mieli-sovellus

Suosituimpien somepalveluiden ikärajat
palveluiden käyttöehtojen mukaan:
• WhatsApp: 16 vuotta (WhatsAppin käyttöehtojen ikäraja tarkoittaa, että alle 16-vuotias ei saa
tehdä sopimusta WhatsAppin käytöstä ilman huoltajansa lupaa.)
• YouTube: 13 vuotta
• Snapchat: 13 vuotta
• Instagram: 13 vuotta
• Facebook ja Facebook Messenger: 13 vuotta
Muista tarkistaa sometilin asetukset. Katso MTV-Uutisten juttu asiasta linkistä
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ethan-paljasta-stalkkereille-ja-rikollisille-liikaa-tarkista-namaasetukset-sometileiltasi/6999532#gs.Jce8U4NU

Chatit ja puhelinpäivystys
Täällä Chat-viikkokalenteri
• https://www.netari.fi/

Puhelinpäivystys:
• MLL:n puhelinpäivystys
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
• Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeeseen voi ilmoittaa sukupuolisesti loukkaavasta,
väkivaltaisesta tai rasistisesta toiminnasta.
• Nettipoliisi toimii sosiaalisessa mediassa jakaen tietoa ja tehden rikoksia
ennaltaehkäisevää työtä.

