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1 Johdanto
2000-luvun taitteen jälkeinen nopea teknologinen kehitys toi tullessaan kuluttajien
saataville monenlaisia älykkäitä medialaitteita ja niihin lähes rajattoman tarjonnan
hyötyohjelmia ja viihdesisältöjä. Uudenlaisen digitaalisen kulttuurin synnyn myötä
kodeissa on useita erilaisia medialaitteita, ja lapset tottuvat niiden käyttöön varhain.
Tämän uuden digikulttuurin, kuten digipelaamisen ja viihdesisältöjen runsastuneen
määrän sekä nopeasti kasvaneiden käyttömäärien myötä on ruvettu pohtimaan medialaitteisiin sekä niiden sisältöihin ”koukuttumista” ilmiönä. Näistä nimenomaan
viihdesisällöt ovat huolestuttavia, koska digitaalisille peleille ja mediasisällöille mahdollisesti asetettujen ikärajojen valvominen ja käytön rajoittaminen ovat vanhemmuuden näkökulmasta vaikeita toteuttaa, eikä vastuuta asiasta voi jättää yksin lapselle. Runsas mediankäyttö on synnyttänyt aiheellisen huolen nimenomaan lasten
hyvinvoinnin ja terveen kasvun näkökulmasta.
Suomessa myytiin vuonna 2017 yli 2,3 miljoonaa älypuhelinta, joka on digitaalisten
palveluiden käytön päätelaitteena yleisin (GOTECH-kodintekniikkaindeksi 1-12/2017).
Laitteiden ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehityksen myötä sekä tarjolla olevien
sisältöjen valikoima, että laitteiden parissa käytetty aika ovat kasvaneet huimasti.
Vielä ei tiedetä kovin tarkasti, millaisia vaikutuksia ihmisiin näiden laitteiden ja sisältöjen runsaalla käytöllä voi olla, koska pitkän ajan tutkimustieto puuttuu. Viitteitä
monenlaisesta haittakehityksestä on olemassa, ja on herätty pohtimaan mitkä sisällöt ja miten paljon käytettyinä voivat olla pienille lapsille joko hyödyksi tai haitaksi.
Yksi keskeinen tarkastelunäkökulma on medialaitteiden parissa vietetty aika, ns. ruutuaika – onko sitä ylipäätään tarpeellista rajoittaa? Opetusministeriön fyysisen aktiivisuuden suosituksissa 7–18 -vuotiaille (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008, 18, 24) suositeltiin vuonna 2008 lasten ruutuajaksi korkeintaan kahta tuntia
päivässä. Saman tyyppisiä suosituksia on annettu Suomen lisäksi monissa muissakin
maissa, kuten esimerkiksi Australiassa ja Kanadassa.
The American Academy of Pediatrics:n (AAP) artikkelissaan Media and Young Minds
(2016a) esittämä lapsiperheiden mediankäytön suositus on monisäikeisempi, ja se
paitsi lähtee suosituksessaan liikkeelle jo taaperoikäisistä lapsista (18–24 kk), ottaa

4
huomioon pelkän media-ajankäytön ohella myös sisällöt. Ylipäätään AAP suosittelee
vanhempien osallistumista lasten mediankäyttöön sekä sisällöiksi kasvatuksellisia
oppimisohjelmia. Alle 1,5 vuoden ikäisille lapsille suositellaan mediasisällöiksi ainoastaan videopuheluita, missä toisena osapuolena olisi ihminen, kuten joku lapsen läheinen. 2–5 -vuotiaille päivittäinen ruutuaika olisi korkeintaan tunti laadukasta sisältöä,
kuten oppimisohjelmia vanhemman seurassa. AAP:n suosituksissa kaikki medialaitteet, kuten televisiot kehotetaan sulkemaan silloin kun niitä ei käytetä. (The American Academy of Pediatrics AAP 2016a, 3–4.)
Samoin AAP suosittelee välttämään lasten mediasisällöissä nopeatempoisia tai väkivaltaa esittäviä sisältöjä ja kehottaa välttämään medialaitteiden käyttämistä lapsen
rauhoittamiseksi (mts. 3–4). Laitteista on kuitenkin tullut niin arkipäiväisiä, että jopa
osa luonnollisesta lapsi–aikuinen -vuorovaikutuksesta on jäämässä laitteiden tehtäväksi. Tablet-laitteita ja älypuhelimia käytetään enenevissä määrin lasten viihdyttämis- ja rauhoittamisvälineinä automatkoilla ja julkisilla paikoilla kuten ravintoloissa
(Määttä, Konttinen, Haukkala, Erkkola & Roos 2017, 8).
Lasten ja nuorten mediankäyttö on kokonaisuutena jäänyt hahmottumatta laitteiden
ja sisältöjen kirjon ollessa niin laaja, mutta havainnot ovat sen suuntaisia, että suositukset ruutuajasta eivät toteudu kodeissa kovin hyvin. Lasten ja nuorten liikunnan
asiantuntijaryhmä 2008:n suosituksissa todettiin jo vuonna 2008 ison osan nuorista
ylittävän tämän suositusajan merkittävästi. Samoin Stephen Houghtonin tutkimusryhmän mukaan Australiassa vuonna 2015 jopa 45 % 8-vuotiaista lapsista ylitti päivittäisen kahden tunnin suosituksen (Houghton, Hunter, Rosenberg, Wood, Zadow,
Martin & Shilton 2015, 1).
Niin sanottu ”ruutuaika” aiheuttaa sekä mittarina että terminä mediakasvatuksen
parissa työskentelevien keskuudessa erimielisyyttä. Monet tuntuvat ajattelevan, että
median käytössä aika ei ratkaise – sisältö ratkaisee, mutta terveyden ja hyvinvoinnin
näkökulmasta ajankäyttö on yksi keskeinen tekijä muun muassa vuorokausirytmin ja
monipuolisen vapaa-ajan käytön näkökulmista. Tämä opinnäytetyö kuvaa lasten digikulttuuri-ilmiötä keskeisten mediankäyttötapojen osalta sekä tuottaa uutta tietoa
lasten vanhempien tietämyksestä ja asenteista lasten internetin käyttöä kohtaan.
Tutkimus kerää tietoa lapsiperheiden luomista oman kodin digistrategioista – siitä
miten mediankäytöstä kodeissa sovitaan.
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2 Lasten digikulttuuri ilmiönä
Alakoulun aloittaminen on monen lapsen kohdalla eräänlainen digitaalisen kulttuurin
kehittymisen alkupiste. Viimeistään silloin useimmat ensimmäisen luokan aloittavat
lapset saavat ensimmäisen oman puhelimensa. 6-vuotiaista lapsista jo 43 %:lla on
oma puhelin, 7-vuotiaista 75 %:lla ja tätä vanhemmilla lapsilla lähes jokaisella on oma
puhelin. Samoin noin neljällä viidestä 6–7 -vuotiaasta lapsesta on älypuhelin (DNA:n
koululaistutkimus 2018, 7). Puhelin onkin medialaitteena merkittävin lasten mediankäytössä. DNA:n koululaistutkimus 2018:een vastanneiden 6–12 -vuotiaiden lasten
vanhempien (n=597) arvion mukaan noin kolmasosa (34 %) 6–12 -vuotiaista viettää
puhelimella aikaa päivittäin 2–4 tuntia. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä
2008:n ruutuaikasuosituksen mukainen 1–2 tuntia päivässä toteutuu 26 %:lla DNA:n
kyselyyn vastaajista (mts. 32–33). Vastauksissa käsitellään kuitenkin vain puhelimen
käyttöä, muiden medialaitteiden käyttöä osana kokonaista “mediakakkua” tutkimus
ei kokoa.
Varttuvien lasten mediankäyttö liittyy suurelta osin viihtymiseen ja viihteeseen sekä
sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Medialaitteilla luetaan sisältöjä ja katsellaan ohjelmia, mutta niillä myös pelataan digitaalisia pelejä, kuunnellaan musiikkia, tehdään
omia kuvatallenteita ja osallistutaan kaverikeskusteluihin. Lasten mediankäyttötapojen välillä on suuria eroja, eikä lapsista voi puhua mediankäyttäjinä yhtenäisenä joukkona. (Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa 2016, 7–10.)
Koulutielle lähteminen kasvattaa myös lapsen vapautta: vanhempien ollessa vielä
töissä lapset voivat viettää koulupäivän jälkeistä aikaa iltapäiväkerhoissa, kirjastoissa,
ulkona kavereiden kanssa tai ylipäätään osin poissa aikuisen valvovan silmän alta,
missä houkutus käyttää puhelimia mediasisältöjen toistamiseen tai pelaamiseen voi
kasvaa. Ilman erillistä valvontaohjelmistoa tieto median parissa käytetystä ajasta ja
sisällöistä ei välttämättä juurikaan siirry lapsen vanhemmille, joiden tehtävänä olisi
olla lasten tekemisistä tietoisia ja kasvattaa lasta viisaaseen mediankäyttöön.
Lapsen kasvaessa myös hänen internetin käyttönsä lisääntyy ja saa uusia ulottuvuuksia. Digitaalisen pelaamisen ja suoratoistovideoiden sekä -musiikin rinnalle alkaa tulla
sosiaalisen median käyttöä. “Oleminen” internetissä lisääntyy ja monipuolistuu, siitä
kehittyy toinen rinnakkainen todellisuus tämän oikeasti olevan reaalitodellisuuden
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rinnalle. Internetissä olemisesta tulee helppo ja totuttu tapa viettää aikaa ja tutustua
uusiin ihmisiin (Riihilahti, Paavilainen, Koivisto & Kylmä 2016, 27).

2.1 Digitaaliset pelit
Monesti internetin käyttöön liittyvästä ongelmallisesta kehityksestä puhuttaessa keskitytään vain digitaaliseen pelaamiseen, vaikka digipelit ovat vain yksi osa lasten ja
nuorten internetin käytöstä. Siksi digitaalinen pelaaminen voi saada ongelmallisemman maineen kuin todellisuudessa olisi tarpeellista. Pelaaminen voi olla hyödyllistä,
kehittävää ja hyvä sosiaalistumisen väline, kunhan se on hallinnassa sekä sopivien sisältöjen että järkevän ajankäytön osalta.
Kaikesta internetin ja digitaalisten sisältöjen käytöstä huomioituna digitaalinen pelaaminen on nuorten ja keski-ikäisten juttu. Lasten – erityisesti pienten lasten digitaalisesta pelaamisesta ei löydy ryhmään kohdennettua tutkimustietoa, mutta yleisellä
tasolla suomalaista pelaamiskulttuuria tutkiva Pelaajabarometri 2015 -kyselytutkimus osoittaa, että 37,2 % kyselyyn vastanneista 10–75 -vuotiaista (n=995) ilmoitti pelaavansa mobiililaitteella vähintään kerran kuukaudessa (Mäyrä, Karvinen & Ermi
2016, 3). Näin ollen mobiililaitteet kuten älypuhelin ja tablet-tietokone ovat yleisimpiä pelilaitteita.
Lapset ja nuoret harrastavat digitaalista pelaamista useilla eri laitteilla, kuten pöytätietokoneilla, tablet-tietokoneilla, pelikonsoleilla (kuten Playstation ja Xbox), pienemmillä käsikonsoleilla (Nintendo DS) sekä älypuhelimilla (Kuuluvainen & Mustonen
2017, 11). Älypuhelimella pelaamisesta on tullut suosituinta, koska puhelin on näppärän kokoinen ja helppokäyttöinen, useimmiten lapsen mukana eikä laitteena ole sidoksissa kiinteään sähkö- tai tietoverkkoon.
Lasten ja nuorten suosiossa olevista pelituotteista on vaikeaa puhua kiinteänä
“ekosysteeminä” tai tuotenimitasolla, koska uusia pelejä tulee koko ajan lisää ja pelisuosikit vaihtuvat. Esimerkiksi Google Play -kaupan mobiilipeleistä suuri osa on ilmaisia, mikä tekee niiden kokeilemisesta ja vaihtamisesta helppoa. Ekosysteemin monimuotoisuutta kuvaa se, että lapsilta itseltään kysyttäessä suosikkipelien lista voi olla
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erilainen samassa koulussa opiskelevien, samaa luokka-astetta käyvien eri oppilasluokkien sisällä, jopa pienemmissäkin ryhmissä. Näin digipelaaminen ja pelisuosikit
synnyttävät myös lasten ryhmäytymistä.
Digitaalisten pelien eri lajityyppien käyttö on sukupuolittunutta. Esimerkiksi simulaatiopelit, sekä musiikki- ja seurapelit ovat erityisesti tyttöjen suosimia lajityyppejä,
kun puolestaan strategiapelit, ammuskelu- ja urheilupelit ovat poikien suosikkipelejä.
Sen sijaan seikkailupelit ovat molempien sukupuolten suosiossa, ja on hyvä huomata,
että esimerkiksi poikien jutuiksi miellettyjä toimintapelejä pelaa aktiivisesti myös
joukko (7,7 %) tyttöjä. (Mäyrä ym. 2016, 4–5.)
Lasten mediabarometri 2012 -tutkimuksen (Suoninen 2013) mukaan digitaalinen pelaaminen on ylipäätään enemmän poikien juttu: 10–12 -vuotiaista pojista 90 % pelasi
digitaalisia pelejä vähintään kerran viikossa, vastaavan osuuden tytöistä ollessa 67 %.
Pelikonsoleita oli selvästi enemmän poikien kuin tyttöjen kodeissa (Suoninen 2013,
167). Näin myös digipeleihin koukuttuminen kerrannaisvaikutuksineen olisi enemmän poikien ongelma, mutta käytännössä tytöt käyttävät erilaisia mobiililaitteita ajallisesti lähes saman verran kuin pojat – kuitenkin osin erilaisten sisältöjen käyttämiseen. Esimerkiksi internetin käytön osalta erot tyttöjen ja poikien välillä eivät ole
merkittäviä. Haastatelluista 10–12 -vuotiaista pojista 43 % ja tytöistä 34 % käytti internetiä päivittäin (Suoninen 2013, 58).

2.1.1 Pelilajien sisällönkuvaukset
Digitaalisia pelejä jaotellaan sisällön ja toiminta-ajatuksen mukaisesti alalajeihin.
Alalajeja on katsontakannasta riippuen parikymmentä. Lasten ja nuorten digitaalisen
pelaamisen osalta keskeisiä pelilajeja ovat (mukaillen Mäyrä ym. 2016, 4–5; Kuuluvainen & Mustonen 2017, 12–14):
Ajopelit: Erityisesti mobiililaitteissa pientenkin lasten suosikkeja. Simulaatiopelejä,
joissa ohjataan autoa tai muuta ajoneuvoa radalla, ylitetään esteitä ja pyritään keräämään pisteitä, joita voi käyttää pelissä ajoneuvon kehittämiseen, uuden tason (level)
lunastamiseen tai ajoneuvon polttoaineen hankkimiseen. Esimerkkinä ajopeleistä
suomalaisen ohjelmistotalon Fingersoftin kehittämä, suosittu Hill Climb Racing (PEGI
3).
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Urheilupelit: Olemassa oleviin suosittuihin urheilulajeihin perustuvia todentuntuisia
pelejä kuten NHL-jääkiekko, NBA-koripallo, FIFA-jalkapallo ja golf.
Strategia-, ammuskelu- ja toimintapelit: Isompien lasten (PEGI 12–18) ja aikuisten
pelejä, joissa edellytetään kehittynyttä ongelmanratkaisutaitoa ja strategista pelisilmää. Useimmat näistä peleistä liittyvät selviytymiseen, taisteluun, vastustajan eliminointiin sekä sodankäyntiin, ja näin ollen sisältävät haitallisiksi luokiteltuja sisältöjä.
Toimintapeleistä esimerkkejä ovat Counter Strike (PEGI 18) ja Fortnite (PEGI 12).
Seikkailupelit: Useimmiten yksin pelattavia, tarinankerronnallisia pelejä, joissa edellytetään päättelykykyä sekä käden ja silmän koordinaatiota tasohyppelyihin ja siirtymisiin. Etenkin alle 30-vuotiaat suosivat seikkailupelejä, joista monet soveltuvat myös
perheen pienimmille. Seikkailupelejä ovat muun muassa Grand Theft Auto (PEGI 18),
Minecraft (PEGI 7), Lego Batman (PEGI 7) ja Lego Jurassic World (PEGI 7).
Tasohyppelypelit: Pelaajan on tarkoitus ohjata pelihahmon etenemistä pelin tasolta
(level) toiselle erilaisilla esteradoilla liikkuen, kiipeillen ja esteitä purkaen. Tasohyppelypeleistä monet soveltuvat pienillekin lapsille, koska ne sisältävät harvakseltaan haitalliseksi luokiteltuja sisältöjä. Hyvin tunnettu esimerkki tasohyppelypelistä on Super
Mario Bros (PEGI 3).
Pulmapelit: Visuaalista hahmottamista ja loogista päättelykykyä vaativia ongelmanratkaisupelejä, joissa yhdistellään toisiinsa sopivia elementtejä kuten värejä ja muotoja. Pelien ydinajatus on monesti varsin yksinkertainen ja siksi ne sopivat kaikenikäisille pelaajille. Esimerkkeinä pulmapeleistä mainittakoon Tetris, Mahjong, Angry Birds
(PEGI 3), Candy Crush Saga (PEGI 3).
Simulaatiopelit: Simulaatiopelit ovat nimensä mukaisesti pelejä, joissa pelaamalla
pyritään mallintamaan todellisen maailman tapahtumia, kuten lentämään lentokonetta tai suunnittelemaan ja rakentamaan monimutkaisia kohteita kuten kaupunkeja.
Simulaatiopelit edellyttävät pitkäjänteistä sitoutumista ja toimintaa pelissä. Esimerkkejä mm. The Sims (PEGI 12) – Sim-hahmojen hyvinvointiin, arkitaitoihin ja perheeseen keskittyvä perhesimulaatio sekä Farmville – maatilan hoitoon keskittyvä simulaatiopeli.
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Musiikki- ja seurapelit: Musiikki- ja seurapelit liittyvät usein vapaa-ajan viettoon ja
rentoon yhdessä olemiseen. Musiikkipeleissä voidaan keskittyä laulamiseen tai soittamiseen, seurapelit voivat olla tietovisatyyppisiä, ongelmanratkaisua tai hauskojen
tehtävien tekemistä. Musiikkipeleistä esimerkkeinä SingStar (PEGI 12) ja Guitar Hero
(PEGI 12) sekä seurapeleistä Rayman Raving Rabbids TV Party (PEGI 7), joka on perhepeliksi suunnattu useamman minipelin kokoelma, sisältäen mm. tanssitehtäviä.

2.1.2 Digitaalisten pelien ikäsuositusjärjestelmä
PEGI (Pan European Game Information) on vuonna 2003 käyttöön otettu digitaalisten
pelien yleiseurooppalainen ikäsuositusjärjestelmä, joka on tällä hetkellä käytössä yli
35 Euroopan maassa. Järjestelmää hallinnoi voittoa tavoittelematon yritys PEGI s.a.,
jonka sisällä toimii useita asiantuntijaneuvostoja ja komiteoita. Neuvostojen jäsenet
ovat PEGI-järjestelmää käyttävien maiden viranomaisia, virkamiehiä, tiedotusvälineiden asiantuntijoita, psykologeja sekä Euroopassa tehtävän alaikäisten lastensuojelutyön oikeudellisia neuvonantajia. (PEGI Info 2017.)
Käytännössä ainakin kaikki markkinoille tulevat fyysiseen asennuslevyyn perustuvat
pelituotteet saavat oman PEGI-luokituksen, jolla määritellään kyseessä olevan pelituotteen käyttäjille alin suositusikäraja. Suositusikäraja ei kerro pelin tai sisällön vaikeustasosta, vaan sisällön soveltuvuudesta eri ikäisille. PEGI-luokituksen alaisiin tuotteisiin merkitään selvä PEGI-merkki siihen liittyvän ikäsuosituksen kanssa: PEGI 3, 7,
12, 16 tai 18 sekä tuotteessa mahdollisesti olevista haitallisista sisällöistä, kuten väkivaltaisista kohtauksista, sopimattomasta kielenkäytöstä, pelottavista kuvista tai äänistä, uhkapeliin houkuttelevista elementeistä, seksuaalisesta sisällöstä, laittomien
huumeiden, alkoholin tai tupakan käytöstä tai todennäköisesti vihaa lietsovista ihmiskuvauksista varoittavat symbolitunnukset. (PEGI Info 2017.)
PEGI-informaatio näkyy myös useissa suoraan digitaalisesti jaelluissa (verkkokaupat
kuten Google Play ja Microsoft Windows Store sekä suoraan netissä pelattavat pelit)
pelituotteissa, vaikka digitaalisessa jakelussa oleville tuotteille on toinenkin, Euroopan, Australian, Brasilian, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Korean luokituslaitosten yhteinen koalitio IARC (International Age Rating Coalition). (PEGI Info 2017; IARC 2018.)

10
Yleisesti ottaen ainakin Suomessa PEGI-järjestelmä tunnetaan hyvin, koska se on
tuotteissa näkyvästi esillä. Aivan toinen kysymys onkin, miten valveutuneesti PEGIsuosituksiin perehdytään ja niitä noudatetaan ostettaessa koteihin uusia pelituotteita. DNA:n koululaistutkimus 2018:n kysyessä taistelupelien pelaamisesta tietokoneella, 6–9 -vuotiaiden lasten vanhempien vastaajajoukko (n=241) vastasi noin 23
%:n osuuden lapsista pelaavan taistelupelejä, jotka useimmiten ovat PEGI 12 tai vielä
vanhemmille soveltuvia (mts. 16). Merkille pantavaa kuitenkin on, että saman tutkimuksen mukaan 6–9 -vuotiaiden suosikkipelit sekä älypuhelin- että tablet-versioina
(Pokémon Go, Minecraft, Candy Crush Saga, Clash Royale, Clash of Clans, Hay Day)
olivat kaikki todellakin PEGI 3–7 -arvioituja (mts. 14–15). Tosin kyselyn vaihtoehdon
“muut erilaiset kännykkä- ja tablettipelit” joiden laskennallinen prosenttiosuus oli
suuri (50 %), sisältöjä ei oltu määritelty. (DNA:n koululaistutkimus 2018.)

2.2 Suoratoistovideot
Perinteinen televisio sai nykyaikaisen haastajan, kun videokuva ja televisio-ohjelmat
alkoivat enenevissä määrin siirtyä internetiin. Syntyivät internetin suoratoistopalvelut ja televisiokanavien omat “kanava-arkistot”. Reaaliaikaisen television sisältöjen
suoratoistopalveluihin (YouTube, Netflix) siirtymisen myötä mikä tahansa palveluista
löytyvä sisältö on saatavilla ja katsottavissa milloin tahansa. Tämä mahdollisuus hajauttaa myös aiemmat lasten television katseluajat aamu- ja alkuillan ohjelmatarjonnasta periaatteessa ympärivuorokautisiksi, jolloin katseluaikojen säätely kodeissa jää
vanhempien tehtäväksi.
Kuvaohjelmien katselu on lasten internetin käytössä suosituin käyttötapa ja epäilemättä suosio omaa internetin käyttöään aloittelevien lasten parissa tulee säilymään.
Lasten mediabarometri 2013 -tutkimuksen mukaan jo vuonna 2013 7–8 -vuotiaista
lapsista 52 % katseli internetin kuvaohjelmia viikoittain ja neljännes yli 3-vuotiaista
katseli ohjelmia internetin välityksellä lähes päivittäin tai päivittäin (Suoninen 2014,
26).
DNA:n koululaistutkimus 2018 kertoo 69 %:n osuuden 6–12 -vuotiaista lapsista, joilla
on puhelin, käyttävän puhelintaan videoiden katseluun esimerkiksi YouTuben kautta,
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43 % tubettajien / vloggaajien seuraamiseen eri kanavien kautta, 9 % omien videoiden julkaisemiseen sekä 8 % tubettamiseen / vloggaamiseen (mts. 29–30). DNA:n
tutkimuksen valossa videoiden katsominen on jopa suositumpaa kuin pelaaminen
(65 %) (mts. 30).
Kaikki edellä mainitut ovat videoiden suoratoistopalveluihin kuten YouTubeen liittyviä toimintoja. Lapset katsovat YouTubesta melko yleisesti lastenohjelmia, Lego-videoita sekä digitaalisten pelien esittely- ja pelistriimausvideoita, joissa pelistä kertova
“striimaaja” itse pelaa ja samalla selostaa pelaamistaan. Suosittuja ovat myös musiikkivideot, hupivideot sekä tubettajien omat YouTube-kanavat.
Tubettajiksi kutsutaan YouTubessa omia videoitaan julkaisevia sisällöntuottajia, jotka
ovat usein itsekin melko nuoria, lasten “vertaisia”. Tubettajat ovat tämän päivän lasten ja nuorten pop-idoleita, joita fanitetaan. Tubettamisen suosio on räjähdysmäisessä kasvussa, suosituilla suomalaisillakin tubettajilla voi olla omalla YouTube-kanavallaan satojatuhansia seuraajia. (Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa 2016, 13.)
Älypuhelinten laadukkaat kamerat ovat madaltaneet teknologisen riman niin, että
kuka tahansa voi periaatteessa ryhtyä tubettajaksi. Lapsen luovuus on ilman muuta
kannustettavaa, mutta tubettajaksi haluavan lapsen kanssa on kuitenkin hyvä käydä
läpi, mitä lapsi haluaa tai aikoo videoillaan kertoa ja mikä on yleisesti sopivaa sisältöä
julkaistavaksi, sekä mitä kannattaa yksityisyydensuojan nimissä jättää videoilla kertomatta. Lapsen on hyvä tietää jo ennalta, että hänen julkaisemiinsa YouTube-videoihin
voi tulla asiattomia, ilkeitäkin kommentteja, jotka voivat satuttaa tubettavaa lasta
(mts. 13).
YouTuben yleistä suoratoistosisältöjen haku- ja katselupalvelua voi käyttää ikärajattomasti, mutta käyttääkseen laajempia sisältöpalveluja kuten omien suosikkikanavien seuraamista tai oman YouTube-kanavan luontia täytyy palveluun kirjautua
Google-käyttäjätilillä. Vähimmäisikäraja oman Google-käyttäjätilin luomiseen ja hallinnointiin on Suomessa 16 vuotta (Google 2018).

2.3 Sosiaalinen media
Sosiaalisen median voidaan ajatella olevan 2000-luvun alkupuolen digitaalisen mullistuksen suurin innovaatio. Käytännössä se tarkoittaa internetissä toimivia palveluja,
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joiden sisällä käyttäjät jakavat kuulumisiaan, kuviaan, uutisia – mitä tahansa itseään
kiinnostavia aiheita, ja vastavuoroisesti pystyvät lukemaan toisten käyttäjien “postauksia”. Tyypillisesti sosiaalisen median palvelun sisään on rakennettu myös mahdollisuus tekstipohjaiseen pikaviestittelyyn tai videopuheluihin.
Lapsia, erityisesti pieniä lapsia sosiaalisen median käyttäjinä ei tule useinkaan huomioitua, koska lähtökohtaisesti useimmat sosiaalisen median palvelut ovat ikärajasäädeltyjä palveluja niin kuin muutkin internetin viihdepalvelut. Palveluiden tuottajat ilmoittavat uuden käyttäjätilin luomisen yhteydessä hyväksyttäväksi tulevissa käyttäjäehdoissa palvelunsa vähimmäisikärajan. Neljästä lasten ja nuorten yleisimmin käyttämistä sosiaalisen median palveluista WhatsAppin ikäraja EU-alueella on 16 vuotta
(WhatsApp 2018), Snapchatin ikäraja 13 vuotta (Snap Inc. 2018) ja Instagramin 13
vuotta (Instagram 2018) (Nuoret verkossa 2017, 8).
Ikärajasäätely ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, etteikö palveluja käyttäisi myös
joukko vähimmäisikärajoja nuorempia lapsia. EU Kids Online 2011 -tutkimuksen mukaan sosiaalisen median palvelut ovat eurooppalaisten lasten keskuudessa ikärajoista
huolimatta varsin suosittuja. 25 Euroopan maan alueella tehty tutkimus osoittaa,
että 9–12 -vuotiaista 38 %:lla ja 13–16 -vuotiaista jopa 77 %:lla on oma käyttäjäprofiili jossakin sosiaalisen median palvelussa. Suomalaiset lapset ovat tässä tutkimusjoukossa molemmissa ikäryhmissä tilastollisesti melko keskivertoja (9–12 v: mediaani
48 %, Suomi 46 %, 13–16 v: mediaani 76 %, Suomi 84 %). Tutkimukseen osallistuneista 9–16 -vuotiaista kolmannes käyttää Facebookia, joka on monella tavalla yleisesti
mielletty aikuisten palveluksi. (Livingstone, Ólafsson & Staksrud 2011, 1.)
Kaikista 9–16 -vuotiaista sosiaalista mediaa käyttävistä lapsista 39 % kertoo ilmoittavansa käyttäjäprofiilissaan väärän iän kiertääkseen palvelujen ikärajoja. Oman iän
vääristäminen on sitä yleisempää, mitä nuorempi lapsi on kyseessä (Mascheroni &
Ólafsson 2014, 40). Huolestuttavaa lasten sosiaalisen median käytössä on se, että
mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä huonommin lapsi tuntuu ymmärtävän
yksityisyysasetusten tärkeyttä tai osaavan niiden säätämistä palveluiden sisällä. Yli
neljänneksellä sosiaalista mediaa käyttävistä 9–12 -vuotiaista oma käyttäjäprofiili on
asetettu julkiseksi. Viidenneksellä julkisen profiilin käyttäjistä on tilillään näkyvissä
joko oma osoite tai puhelinnumero. (Livingstone ym. 2011, 1.)
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Lasten sosiaalisen median käytöstä puhuttaessa tärkeimpiä ovat edellä mainitut pikaviestimiseen ja kuvien jakamiseen, katseluun ja tykkäämisen osoittamiseen perustuvat palvelut kuten WhatsApp, Snapchat ja Instagram. Näistä nimenomaan pikaviestisovellukset WhatsApp ja Snapchat ovat lasten ja nuorten keskuudessa suosituimpia,
koska ne ovat näppärämpiä, monipuolisempia ja leikkisämpiä kuvien, hymiöiden
(emoticons) ja ääniviestien nopeaan lähettämiseen kuin perinteinen tekstiviesti.
DNA:n tekemässä kyselytutkimuksessa 6–12 -vuotiaiden lasten vanhemmille (n=597)
lastensa puhelimen käytöstä sosiaalisen median käyttäminen ei tullut ilmi muutoin
kuin Instagram-tilien seuraamisena sekä yhteydenpitona pikaviestiohjelmilla (DNA:n
koululaistutkimus 2018, 31).

3 Internetin haitallinen käyttö ja pelihaitat
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimiva Pelituki (Kuopion seudun mielenterveysseura
Hyvä Mieli ry) tuottaa ja välittää tietoa internetin käytöstä sekä siihen mahdollisesti
liittyvien haittojen tunnistamisesta ja ehkäisystä, niin että internetin ja median käyttö
olisi kaikille turvallista. Siksi tämän työn painopiste on mahdollisessa ongelmakehityksessä, mutta myös median käytön positiivisia hyötyjä sivutaan pintapuolisesti. Pelituki haluaa oman työnsä ja tämän opinnäytetyön yhteydessä käyttää ilmiöstä yläkäsitettä ”haitallinen netin käyttö”, joka kuvaa hyvin käsillä olevan ilmiön. Myöhemmin
tekstissä termin ”internet” ohella ja sijasta voidaan käyttää termiä ”netti”, joka on
puhekielinen termi internetille.
Haitallinen netin käyttö antaa käsitteenä tilaa kaikille erilaisille internet-verkkoon kytketyille laitteille, sovelluksille ja palveluille, joita lapset käyttävät osana mediankäytön kokonaisuuttaan. Haitallisen netin käytön alakäsitteinä voidaan puhua esimerkiksi peliriippuvuudesta sekä nettiriippuvuudesta. Vaikka julkisessa keskustelussa onkin
jo kauan puhuttu digitaalisen pelaamisen ”koukuttavuudesta”, pelaaminen on vain
yksi osa tätä mediakokonaisuutta. Muita ovat muun muassa hyötysovellukset kuten
oppimisohjelmat, median suoratoistopalvelut, blogit ja videoblogit (vlogit) sekä sosiaalinen media. Myös haittoihin liittyvä tutkimus ja keskustelu liittyvät useimmiten di-
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gitaaliseen pelaamiseen, jota on tutkittu jo 1980-luvulta lähtien ja haitat yleisesti tunnistettu (Männikkö 2017, 18). Nykyaikana olisi kuitenkin varsin perusteltua tutkia
koko internetin käytön mediakokonaisuuden mahdollisesti aikaansaamaa haittakehitystä sekä sen sisältöjen, että runsaan ajankäytön näkökulmista.
Digitaalisiin palveluihin, sisältöihin ja peleihin liittyvien haittojen kokeminen on yksilöllistä ja perustuu vielä pitkälti käyttäjän itsensä kokemukseen asiassa. Yhteneväistä,
kattavaa mittaristoa haittojen kokemisen arviointiin ei vielä ole, mikä tekee haittojen
arvioinnista osin sattumanvaraista. Aivan yleisellä tasolla voidaan ajatella, että netin
käyttö saa haitallisia piirteitä, kun itse laitteen käyttö tai joku mediasisältö alkaa aiheuttaa arjen hallinnan haasteita, ongelmia tai jopa riippuvuutta. Runsaan netin käytön
tai digipelaamisen yhteydessä puhutaan vielä hyvin varovaisesti riippuvuussuhteesta,
vaikka riippuvuuteen viittaavia mekanismeja on hyvin tunnistettavissa. Tuukka Niemi
(2017) viittaa Choin (2014), Kussin (2013) ja Kuuluvaisen & Mustosen (2017) julkaisuihin kertoessaan, että digipeliongelmaisen kokemat oireet voivat olla samankaltaisia
kuin päihderiippuvaisen (mts. 9). Yksi näistä riippuvuussuhteeseen viittaavista piirteistä voi olla sen kohteena olevan tekemisen tai asian (päihteen) vaativuus: mikään
ei tunnu riittävän, jokin taustalla oleva ajatus vaatii jatkuvasti lisää asiaan paneutumista. Käytännössä laitteiden tai palveluiden käyttäjä voi jo itse kokea olevansa niistä
riippuvainen, mutta lääketieteen näkökulmasta ongelmia ei ole voitu vahvistaa, koska niille ei ole ollut virallistettua ICD-diagnoosia.
Haitalliseen netin käyttöön liittyvien peliongelman, liikapelaamisen ja peliriippuvuuden määritelmät ovat vielä osin jäsentymättömiä, eikä ongelmapelaamiselle ole löytynyt yhtä yhteisesti hyväksyttyä määritelmää (Jaakkola 2008, 504–505). Peliriippuvuuden diagnoosi on kuitenkin ollut jo pitkään kuvailtuna Maailman terveysjärjestön
WHO:n ICD–10 -tautiluokituslistalla käytös- ja hillitsemishäiriöiden luokassa F63.0
nimikkeellä Pathological gambling, pelihimo (Pathological gambling. WHO – World
Health Organization n.d).
Maailman terveysjärjestön WHO:n kesäkuussa 2018 julkaisemaan uuteen ICD–11 tautiluokituslistan versioon 11 on lisätty Gaming disorder, peliriippuvuuden lääketieteellinen määritelmä. Intensiivinen pelaaminen voidaan WHO:n mukaan diagnosoida
peliriippuvuudeksi, jos sitä on jatkunut yli vuoden, tai aiemmin mikäli ongelmat ovat
suuria. (Gaming disorder. WHO – World Health Organization 2018.)
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Pelaajabarometri 2015 -kyselytutkimuksessa kysyttiin vastaajien kokemusta pelaamiseen liittyvistä haitoista. Enemmistö vastaajista (87 %) ei mielestään ollut kokenut
pelaamiseen liittyviä haittoja. Koetuista haitoista päällimmäisiksi nousivat ajankäyttöön liittyvät ongelmat: jonkinlaisia ajankäyttöön liittyviä ongelmia oli ainakin joskus
kohdannut pojista 10,8 %, tytöistä 8,6 %. Toistuvia ajankäytön ongelmia oli kokenut
1,5 % kaikista vastaajista. (Mäyrä ym. 2016, 5.)
Aivan yleisesti voidaan ajatella, että mihin tahansa toimintaan tai harrastukseen
omistautuvasti uppoutuminen vie aikaa muulta toiminnalta tai harrastuksilta ja näin
ollen voi mahdollisesti estää joidenkin muiden taitojen kehittymistä. Runsaan netin
ja mediasisältöjen käytön kontekstiin tämä yleistys liittyy niin, että tutkimuksellisen
näytön valossa esimerkiksi runsas pelaaminen näyttää olevan yhteydessä heikomman ymmärtävän lukutaidon kehittymiseen. Samanlainen yhteys liittyy myös ajallisesti runsaaseen sosiaalisen median käyttöön. (Kuuluvainen & Mustonen 2017, 45.)
Osaltaan havainto on suorastikin perusteltavissa sillä, että käytettäessä runsaasti aikaa internetin parissa jää vähemmän aikaa lukuharrastukselle. Toisaalta internetissä
ajan viettämisen on havaittu olevan asioiden nopeata, pinnallista silmäilyä, joka osaltaan tuottaa tiedon pinnallista prosessointia. Internetiin kriittisesti suhtautuva tietokirjailija Nicholas Carr kirjoittaa kirjallisuuden Pulitzer-palkinnon 2011 finalistiksi
edenneessä teoksessaan Pinnalliset – mitä internet tekee aivoillemme (2010) kokonaisen luvun siitä, mitä tieteellisen tutkimuksen kautta tiedetään internetin käytön
vaikutuksesta ihmismielen toimintaan. Luvussa Carr viittaa useisiin tutkimuksiin ja
tutkijoiden havaintoihin siitä, miten omistautuva lukeminen on internetin vaikutuksesta mahdollisesti muuttumassa nopeutta suosivaksi ”silmäilyn kulttuuriksi” (Carr
2010, 114–139). Asioihin syvällisempi perehtyminen ja ymmärryksen kehittyminen
voivat jäädä tapahtumatta tällaisessa silmäilyn kulttuurissa (Kuuluvainen & Mustonen 2017, 45).

3.1 Runsaan netin käytön terveydellisistä vaikutuksista
Digitaalisen pelaamisen ja yleisemmin digitaalisen median runsaan käytön haittavaikutuksista ja niiden ilmenevyydestä ei tiedetä tarkasti. Niko Männikön väitöskirjaan
”Problematic gaming behavior among adolescents and young adults : relationship
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between gaming behavior and health” (2017) liittyvissä osatutkimuksissa on tehty
sekä kattava kirjallisuuskatsaus ongelmallisesta digipelaamisesta että kyselytutkimus
13–24 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Kyselytutkimukseen osallistui 853 vastaajaa, joista tämän tutkimuksen valossa joka kymmenes (9,1 %) täytti ongelmapelaamisen kriteerit (Männikkö 2017, 70). Ongelmapelaajiksi luonnehditut vastaajat pelasivat keskimäärin kolme tuntia päivässä ja asetetun tutkimuskriteeristön mukaisesti
tässä ryhmässä oli tunnistettavissa useita psykososiaalisen ja fyysisen terveyden haittakokemuksia – pelaamiseen käytetty aika yksistään ei riittänyt täyttämään ongelmapelaamisen kriteeriä.
On myös huomattava, että tutkimusten valossa lasten ja nuorten medialaitteiden ja
-sisältöjen parissa viettämä aikaa lisääntyy lapsen kasvaessa, mikä altistaa lapsen
terveyshaitoille. Männikön väitöskirjatutkimuksen yhteydessä saatiin tulos, jonka
mukaan kohderyhmän (13–24 v.) nuoret ja nuoret aikuiset ilmoittivat käyttävänsä
jopa lähemmäs viisi tuntia päivässä median parissa (mts. 74).
Netin käyttöön liittyvässä haitallisessa kehityksessä voi lievimmillään olla kysymys
juuri siitä, että lapsi tai nuori alkaa viihtymään liian hyvin laitteiden ja sisältöjen parissa, ja muu ympäröivä maailma alkaa unohtua. Osaltaan tämä voi olla viite alkavasta riippuvuuden kaltaisesta kehityksestä.
Haittakehityksestä voidaan puhua viimeistään, kun lapsi käyttää aikaansa medialaitteiden ja sovellusten parissa merkittävästi yli yleisen suosituksen, niiden käytön lopettaminen ja laitteista luopuminen on vaikeaa ja asiasta keskusteleminen aiheuttaa
perheessä erimielisyyksiä. Syytä huolestumiseen on, kun runsaasti medialaitteita
käyttävä lapsi alkaa olla ilman ymmärrettävää syytä toistuvasti väsynyt tai ärtynyt,
lapsen järkevä arkirytmi alkaa sekoittua tai kun lapsi alkaa menettää kiinnostustaan
ympäröivään maailmaan, arkiaskareisiin, muihin harrastuksiin tai ystävien tapaamiseen.
Terveyden näkökulmasta haitallisen netinkäytön tarkisteleminen on viisainta jakaa
kahteen jakolinjaan: 1) netinkäytön vaikutuksiin fyysiseen terveyteen ja aktiivisuuteen sekä 2) psyykkiseen terveyteen liittyviin vaikutuksiin. Lisäksi terveysnäkökulman
lisäksi voidaan tarkastella sosiaalisia sekä muita mahdollisia lapsen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten nettikiusaaminen.
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Karkeasti jaotellen voitaisiin ajatella, että runsaaseen netinkäyttöön liittyvät fyysisen
terveyden haittakokemukset liittyvät laitteiden parissa vietetyn pitkän ajan aiheuttamiin vaikutuksiin, psyykkiseen terveyteen liittyvät haittakokemukset osin ajankäyttöön (pitkä altistus), mutta enimmäkseen nähtyjen ja koettujen haitallisten sisältöjen
vaikutukseen. Sosiaalinen hyvinvointi on yhdistelmä näiden molempien vaikutuksia.
Näistä terveyden jakolinjoista syntyy kokonaisuutena psykososiaalinen terveys.

3.1.1 Runsaan netinkäytön vaikutukset fyysiseen terveyteen
Runsaan pelaamisen tuottamuksellinen yhteys fyysisen terveyden haittoihin ei ole
yksiselitteinen (Männikkö 2017, 70). Vaikka runsas, ongelmallinen pelaaminen näyttää olevan yhteydessä sekä moniin terveysongelmiin, että ihmisten negatiiviseen
terveyskäyttäytymiseen, ainakin Suomessa näiden yhteyksiä on tutkittu vielä vähän
(Männikkö 2017, 18).
Runsaaseen netin- ja medialaitteiden käyttöön joissakin yhteyksissä liitetyt haitalliset
vaikutukset fyysiseen terveyteen tulevat lähinnä staattisen, liikkumattoman elämäntavan kautta, joka ei välttämättä ole yksistään laitteiden käytöstä johtuvaa staattisuutta, vaan osa laajempaa virikkeellisten arkisisältöjen puutetta. The American Academy of Pediatrics:n (AAP) artikkelissaan (2016b) viittaaman tutkimuksen
(Gortmaker, Must, Sobol, Peterson, Colditz & Dietz 1996, 356) mukaan yli viisi tuntia
päivässä televisiota katsovien lasten riski ylipainoisuuteen on viisinkertainen verrattuna lapsiin, jotka katsovat televisiota 0–2 tuntia päivässä. Riski liittyy lasten liikkumattomuuteen ja television äärellä ruokailuun, lähinnä korkeakalorisiin naposteluruokiin. Ylipaino taas puolestaan liittyy olennaisesti kohonneeseen diabetesriskiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen Valtion liikuntaneuvoston toteuttaman Lasten
ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen 2016 tuloksissa
todetaan, että fyysinen tekeminen ja toiminta ovat nykyihmiselle satunnaista ja keskimääräisesti vähäisempää, kuin mihin aiemmat sukupolvet ovat tottuneet. Tutkimuksen teon yhteydessä keväällä 2016 9–15 -vuotiaista suomalaislapsista ja -nuorista vain vajaa kolmasosa (31 %) liikkui reippaasti vähintään tunnin ajan päivittäin ja
saavutti liikuntasuosituksen tason. Tutkimuksen 9- ja 11-vuotiaista noin 40 prosenttia
liikkui suositusten mukaisesti, mutta havaittava trendi on, että lapsen varttuessa tämän liikkumisella on taipumus vähentyä. (Kokko & Mehtälä 2016, 10.)
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Vähäinen liikkuminen ja liiallinen paikallaanolo sen eri muodoissa ovat nykyajan suuria haasteita kansanterveydelle ja hyvinvoinnille (mts. 79), mutta vastaavasti runsaan
liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden on todettu olevan myös yksi liiallisen digipelaamisen mahdollisilta haittavaikutuksilta suojaava tekijä (Männikkö 2017, 73).
LIITU-tutkimus 2016 kertoo myös karua kieltään lasten ja nuorten mediankäytöstä.
9–15 -vuotiaista lapsista ja nuorista vain 5 % pysyi annetun ruutuaikasuosituksen sisällä, eli käytti päivässä enintään kaksi tuntia medialaitteiden parissa. Noin puolella
lapsista kaksi tuntia ylittyi vähintään viitenä päivänä viikossa. Huolestuttavaa tuloksessa on se, että suositusaika ylittyi yleisemmin nuoremmilla lapsilla. (Kokko & Mehtälä 2016, 13.)
Männikön väitöskirjatutkimuksessa runsaaseen, ongelmalliseksi todettuun digitaaliseen pelaamiseen liitettiin terveysvaikutuksina jonkin verran kohonnut todennäköisyys kokea univaikeuksia, päänsärkyä, heikotusta, huimausta, yläselän ja niskan vaivoja, alaselän vaivoja sekä raaja- tai nivelkipuja. Negatiiviset vaikutukset väsymyksen
kokemukseen, uneen, keskittymiskykyyn, masennukseen ja ahdistuneisuuteen olivat
kuitenkin selvempiä. (Männikkö 2017, 62.)
Yksi lasten hyvinvointiin mediankäytön kautta vaikuttava mekanismi on unensaanti.
Medialaitteiden kuten television, tablet-laitteen tai älypuhelimen käyttö ilta-aikaan
vaikuttaa sekä unen laatuun, että yöunen pituuteen (Paavonen, Roine, Korhonen,
Valkonen, Pennonen, Partanen & Lahikainen 2011, 1564). Osaltaan unen häiriöihin
voivat vaikuttaa nähdyt sisällöt sekä pitkät ja myöhäiset katseluajat: laitteita voidaan
käyttää myöhään illalla vielä nukkumaanmenon yhteydessä. Kiinnostava mediasisältö
voi viedä käyttäjän ajantajun, jolloin laitetta tulee aivan huomaamatta käytettyä aiottua pidempään. Toinen mekanismi voi olla laitteiden ilmoitusäänissä: vuoteen välittömään läheisyyteen jätetty medialaite, kuten älypuhelin voi lähettää esimerkiksi sosiaalisen median sisältöpäivityksiin liittyviä äänimerkkejä nukkuma-ajallakin, jolloin uni
voi häiriintyä paitsi äänimerkeistä, eritoten mikäli nukkuja herää katsomaan saapuneita ilmoituksia. Kolmas mekanismi on medialaitteista heijastuvan sinivalon vaikutus
uni–valve -rytmiä säätelevän melatoniini-hormonin eritykseen. Sinivalon on tutkimuksissa todettu olevan eräänlainen hormonihäirikkö (University of Haifa 2017). Sinivalo on väriltään ja aallonpituudeltaan aamutyyppistä valoa, mikä iltaisin koettuna
vaikuttaa ihmisen vireystilaan melatoniinin erittymisen kautta.
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Sinivalon vaikutuksista uni–valve -rytmiin on kirjoitettu myös suomalaisissa uutismedioissa (YLE Uutiset 14.7.2015), ja joissakin yhteyksissä on tehty suosituksia sinivaloa
heijastavien medialaitteiden ilta-aikaisesta käytöstä. Esimerkiksi The American Academy of Pediatrics:n (AAP) laatimassa lapsiperheiden mediankäytön suosituksessa
medialaitteiden käyttö suositellaan lopetettavaksi yksi tunti ennen nukkumaan menoa ja ottamaan laitteet yön ajaksi kokonaan pois makuuhuoneesta (The American
Academy of Pediatrics AAP 2016a, 4).

3.1.2 Runsaan netinkäytön vaikutukset psyykkiseen terveyteen
Nykyisen runsaan mediankäytön mahdollisesti aikaansaamalle haittakehitykselle on
tieteellinen viitekehys jo olemassa: runsaan television katselun vaikutuksia on tutkittu jo vuosikymmenien ajan (Gortmaker ym. 1996, 356) ja katselu on pystytty liittämään esimerkiksi liikkumattomuudesta johtuvien fyysisten oireiden ohella psykososiaalisen oireilun vaaraan, kuten vaikeuksiin käyttäytymisen ja keskittymisen säätelyssä
(Paavonen ym. 2011, 1563). Samoin digitaalista pelaamista on tutkittu jo 1980-luvulta alkaen (Männikkö 2017, 18). Molempiin liittyy samanlaista kuvallista ja äänellistä
mediasisältöä, mikä voi olla lapselle haitallista.
Media ja lasten hyvinvointi -artikkelissa (Paavonen ym. 2011) viitataan runsaan television katselun haittavaikutusten osalta 217 erillistä tutkimusta sisältävään metaanalyysiin, jossa todettiin suurten katselumäärien lisäävän pienten lasten, eritoten
poikien aggressiivista sekä epäsosiaalista käyttäytymistä. Pitkän ajan seurannassa
vaikutukset lapsiin ulottuivat myös varhaislapsuutta pidemmälle.
Erityisesti mediaväkivallan eri ilmenemismuotoineen katsotaan olevan lapsen hyvinvoinnille ja terveelle kehitykselle haitallista. Koettu väkivaltainen sisältö edistää väkivaltaisten toimintamallien hyväksymistä ja yleistä vihamielisyttä sekä lisää lasten ja
nuorten levottomuutta. Väkivaltaisen tietokonepelien pelaaminen lisäsi lasten aggressiivisuutta ja vastaavasti vähensi lasten kykyä empatiaan ja prososiaaliseen käyttäytymiseen. Pelaamisen vaikutuksista poiketen väkivaltaviihteen katselemisesta voi
seurata lapselle todennäköisemmin pelkotiloja kuin aggressiivisuutta. Nähty väkivalta
on jotain, mistä lapsella ei välttämättä ole vielä tarpeeksi tietoa, jolloin lapsi ei ym-
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märrä näkemäänsä. Esimerkiksi turvallisiksi mielletyt lastenohjelmat ovat vuosikymmenten varrella muuttuneet väkivaltaisemmiksi ja niihin liittyvät lasten pelkokokemukset lisääntyneet. (Paavonen ym. 2011, 1564.)
Useat neurobiologiset tutkimukset ovat osoittaneet nuorten ihmisten runsaan digipelaamisen aiheuttavan muutoksia sekä nuorten aivojen rakenteessa, että toiminnassa (Männikkö 2017, 21). Nämä muutokset voivat olla yksi juurisyy myös koetuille
psyykkisen terveyden haitoille. Yleensä ottaen runsaan digipelaamisen vaikutukset
ihmisen psyykkiseen terveyteen on tutkimuksellisesti jo kiistattomasti todettu.

3.1.3 Muut vaikutukset kuten kiusaaminen ja eristäminen
Yksi netin – erityisesti sosiaalisen median käyttöön liittyvä haittanäkökulma on, että
myös lasten keskinäiset riidat ja kiusaaminen siirtyvät nettiin ja saavat uusia muotoja,
kuten julkinen häpäiseminen tai pyrkimys eristää kiusaamisen kohde omasta sosiaalisesta ympäristöstään esimerkiksi henkilöön liittyvän juorun tai nolon kuvamateriaalin
avulla. Netin tietynlaisen “kasvottomuuden” ja nimettömänä toimimisen mahdollisuuden myötä niin aikuisilla, kuin lapsilla ja nuorillakin vaikuttaa olevan käsitys, että
netissä voi sanoa ja esittää mitä tahansa ilman tarvetta sanomansa todistamiseen tai
jälkivastuuseen. Medialaitteiden käytön myötä kiusaaminen ja häiriköinti voivat seurata myös lapsen kotiin ja muuttua ympärivuorokautiseksi. Kiusatun ei enää välttämättä tarvitse edes tuntea kiusaajaansa – kiusaamista pystyy tekemään anonyymisti
ja usein kiusaamisrinkiin voi liittyä ihmisiä, joita asian ei edes pitäisi koskettaa millään
tasolla.
Koululaisista 5–15 % joutuu kiusaamisen uhriksi. Kiusaamisen merkistö täyttyy, kun
sen kohde joutuu toistuvasti pilkanteon ja häiriköinnin kohteeksi ja on jollain tavoin
puolustuskyvytön kiusaajiinsa nähden. Kiusatuksi voi joutua kuka tahansa, mutta
usein kohteeksi valitaan epävarma, muutoinkin muuhun ryhmään nähden huonossa
asemassa oleva lapsi, jolla on vain vähän ystäviä. Myös monet ulkoiset seikat, kuten
poikkeava ruumiinrakenne, yli- tai alipaino, kömpelyys tai arkuus altistavat lasta kiusaamisen kohteeksi. Osaltaan myös lapsen oppimisvaikeudet kasvattavat riskiä joutua kiusanteon kohteeksi. (KiVa Koulu n.d.)
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Kiusaajia koululaisista on 7–10 %. Kiusaaja on toiminnassaan aktiivinen ja aloitteellinen mallin näyttäjä, manipuloija, joka onnistuu suostuttelemaan puolelleen apureita
(7–10 % koululaisista). Vaikka kiusaamiseen syyllistyvät usein aivan tavalliset ja mukavat lapset, jotka yhdessä ollessaan tulevat käyttäytyneeksi ilkeästi toista kohtaan,
on huomattava, että toisia kiusaavalla lapsella voi itsellään olla taustallaan vaikeita
ongelmia, he voivat olla aggressiivisuuteen taipuvaisia tai heidän on vaikeaa olla
myötätuntoisia toista kohtaan. Kiusaajan oma huono olo, oman asemansa pönkittämisen tarve tai vallan ja ihailun halu ryhmässä ovatkin kiusaamisen keskeisimpiä syitä
(KiVa Koulu n.d.).

3.2 Nettihaittojen ennaltaehkäiseminen vanhemmuuden tehtävänä
Viimeisimmän reilun kymmenen vuoden aikana on vahvasti herätty myös mediakasvatukseen sekä lastensuojelulliseen näkökulmaan: pohtimaan mitkä olisivat hyviä
käytänteitä lasten mediakasvatukseen sekä esimerkiksi mitä ovat internetin turvalliset tai haitalliset sisällöt ja käyttötavat.
Suomessakin lausuntoja, internetin tukisivustoja, neuvontapalveluita ja oppaita ovat
laatineet lukuisat tahot niin, että kokonaismateriaalin määrää ei voi enää edes laskea. Materiaalin valtaisa määrä jo sinällään voi saattaa neutraalia mediakasvatustietoa etsivän hämmennyksen tilaan. Hyviä luotettavia tiedon lähteitä voivat olla yleisesti luotetuiksi ja puolueettomiksi tunnistettavat lastensuojeluorganisaatiot, kuten
Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL ja valtion organisaatioista, kuten Opetusministeriöstä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:stä alkunsa saaneet toimenpideohjelmat ja suositukset.
Lasten digitaalisen kulttuurin syntymisessä ja sen suuntamerkkien asettamisessa
merkittävimmät vuodet ovat juuri lasten opetellessa laitteiden käyttöä ja aloitellessa
koulutietään. Tässä vaiheessa valveutunut vanhempi tietää mitä ja miten paljon lapset medialaitteilla tekevät. DNA:n koululaistutkimuksen 2018 mukaan ¾ tutkimuskyselyyn vastanneista 6–9 -vuotiaiden lasten vanhemmista (76 %) seuraa tarkasti pelien
ikärajoituksia, eikä salli lapsille suositusikärajoja ylittäviä tuotteita. Vanhempien tekemä seuranta ja ohjaus ovat sitä yleisempiä, mitä pienempi lapsi on kyseessä. Nämä
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ovat tärkeitä askelmerkkejä lasten tulevaisuutta ajatellen, sillä myöhäisemmässä vaiheessa, 14–16 -vuotiaiden vanhemmilla on jo vähemmän tietoa lastensa peleistä ja
pelaamisesta (mts. 6).
Kasvattajien tulisi suhtautua lasten runsaan netin ja medialaitteiden käytön mahdollisiin haittavaikutuksiin ennaltaehkäisevästi, tutustuen omien lastensa kehittyvään digikulttuuriin ja avoimesti pohtien kodin ”digikasvatusstrategian” tarpeellisuutta. Digikasvatusstrategiassa sinällään ei ole kysymys monimutkaisista asioista: se on vanhempien / kasvattajien tekemä oman kodin linjaus sopivasta ruutuajasta, käytettävistä laitteista, palveluista ja sovelluksista. Yksi lapsen myönteisen psyykkisen ja digikulttuurisen kehityksen tukemisen linjauksista on, että palveluiden ja sovellusten
suositusikärajoista pidetään kiinni ja vanhemmat tuntevat palveluiden ja sovellusten
sisältöä niin, että lapsi ohjataan ikätasonsa mukaisesti soveltuvien sisältöjen käyttöön.
Mediamaailman nopeassa myllerryksessä mukana pysyminen ei kuitenkaan ole vanhemmuuden näkökulmasta helppo tehtävä. Sen sisällöt ja käyttötavat muovautuvat
koko ajan, ja näin ollen sekä tutkimus että siitä kumpuavat mediakasvatussuositukset
ovat jatkuvasti askeleen todellisuutta perässä. Lapsiperheiden mediakyselyn 2012
mukaan vanhemmat tuntuvat kuitenkin olevan hyvin perillä lastensa mediankäytöstä. Lasten käyttämistä sisällöistä keskusteltiin ja mediankäyttöä myös rajoitettiin kodeissa monin tavoin. Kyselyyn vastanneet vanhemmat olivat varsin yksimielisiä siitä,
että vanhempien tulee kantaa vastuuta lastensa mediankäytöstä, mutta samalla peräänkuulutettiin yhteisvastuuta mediayhtiöiltä aina lasten ammattikasvatusportaisiin
asti. Seitsemässä perheessä kymmenestä oli jouduttu toisinaan lapsen kanssa ristiriitaan tämän mediankäytön tiimoilta. (Pääjärvi, Happo & Pekkala 2012, 44–46.)
Kaiken kaikkiaan lasten ja nuorten nettipalveluiden ja mediankäyttö on lain ja erilaisten käyttäjäehtojen valossa vielä varsin harmaata aluetta. Erilaisten palveluiden ikärajoista ei Suomessa säädetä lailla, eivätkä palveluntarjoajat yleensä edellytä vanhemmilta erillistä vahvistusta alaikäisten alkaessa käyttää niitä (Nuoret verkossa
2017, 10). EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR 2018) mukaan alle 16-vuotiaan
tulee saada vanhemmiltaan lupa käyttää verkkopalveluja, jotka tallentavat henkilö-

23
tietoja. Asetus kuitenkin jättää EU:n jäsenvaltiolle mahdollisuuden säätää kansallisesti alempi ikäraja, joka voisi alimmillaan olla 13 vuotta. Tätä nuoremmat lapset tarvitsisivat palvelun käyttöön vanhempiensa suostumuksen. (Nuoret verkossa 2017, 5.)
Käytännössä sekä palveluntarjoajien että EU- ja kansallisen tason säätely on vielä
ristiriidassa: Suomessa palvelusopimusten tekeminen ja hyväksyminen edellyttää
18 vuoden ikää eli oikeustoimikelpoisuutta (L442/1999 Laki holhoustoimesta). Näin
ollen tietyn sosiaalisen median palvelun käyttäjäehtosopimuksen voisi esimerkiksi
13 vuotta täyttäneen puolesta edelleenkin hyväksyä vain hänen täysi-ikäinen huoltajansa, joka näin tehdessään ottaa sopimusoikeudellisen vastuun lapsensa palvelunkäytöstä.
Loppujen lopuksi lapsen vanhempi jää oman harkintakykynsä varaan, luoko itse tai
salliiko lapselleen käyttäjätilien luomisen erilaisiin internet-palveluihin. Käytännössä
esimerkiksi ilman Google-käyttäjätiliä internetissä voi olla vaikeaa toimia, ja Androidkäyttöjärjestelmään perustuvat älypuhelimet edellyttävät joka tapauksessa käyttäjätilin luomista.

4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Runsaan internetin käytön tai digitaalisen pelaamisen mahdollisista haittavaikutuksista keskusteleminen lapsen ja hänen vanhempansa kanssa voi edellyttää myös vanhemman tietoisuuden lisäämistä ja yhteistä motivointia lapsen digikulttuurin muuttamiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa ja lisätä lasten ja nuorten
parissa työskentelevien ammattilaisten ymmärtämystä alakoulun 1.–3. luokan oppilaiden vanhempien digitietämyksestä, -asenteista sekä kokemuksista liittyen lastensa
digipelaamiseen ja yleisemmin mediankäyttöön.
Opinnäytetyö tuottaa ennaltaehkäisevään työhön tarvittavaa pohjatietoa alakoululaisten lasten vanhempien asenteista. Opinnäytetyö voi myös toimia jatkossa Pelituen erilaisten tukipalveluiden kehittämistyön teoriapohjana.
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Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata lasten digikulttuuri-ilmiötä keskeisten käyttömuotojen ja palvelujen osalta ja tuottaa uutta tietoa lasten vanhempien tietämyksestä ja asenteista sekä lapsiperheiden luomista oman kodin digistrategioista.
Toisena tutkimuksellisena tavoitteena on löytää yhteneväisyyksiä alakoulun oppilaiden vanhempien omien asenteiden sekä heidän toteuttamansa mediakasvatuksen ja
vanhemmuuden väliltä. Yksi tutkimuksen ennakko-olettama on, että yleisesti digipelaamiseen tai internetin käyttöön positiivisesti suhtautuvat vanhemmat ovat myötämielisempiä myös omien lastensa digipelaamiselle ja mediankäytölle. Ongelmakehityksen riskistä voitaisiin näin puhua ylisukupolvisena jatkumona. Lasten vapaampi
digitaalisen median käyttö näyttää aiempien tutkimusten valossa olevan jossain määrin kytköksissä myös perheiden sosioekonomiseen asemaan niin, että korkeamman
koulutustason omaavat vanhemmat kokevat lastensa mediankäytön rajaamisen tärkeämmäksi kuin keski- tai matalan koulutustason omaavat vanhemmat (Määttä, Kaukonen, Vepsäläinen, Lehto, Ylönen, Ray, Erkkola & Roos 2017, 1–2).
Tutkimuskysymykset, joihin kyselytutkimuksella haetaan vastauksia ovat:
1) Miten hyvin 1.–3. luokan oppilaiden vanhemmat tuntevat lastensa digikulttuuria:
- Mitä sovelluksia ja palveluita käytetään?
- Paljonko lapset vanhemman käsityksen mukaan käyttävät aikaa medialaitteiden
parissa?
2) Onko perheissä käytössä sovittuja aika- tai sisältörajoitteita ja näihin liittyviä
valvontaohjelmia?
3) Tuntevatko vanhemmat digitaalisten sisältöjen (ennen kaikkea pelit ja erilaiset
internet-palvelut) ikärajasuositukset ja noudatetaanko niitä?
Olennainen kysymys opinnäytetyön tilaajakumppanin Pelituen näkökulmasta on,
kokevatko vanhemmat tietävänsä lastensa median käytöstä tarpeeksi ja jos eivät,
millaisia olisivat heidän kaipaamansa tukipalvelut.
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5 Tutkimuksen toteutus
5.1 Tutkimusmenetelmä
Tähän tutkimukseen on valittu tutkimusmenetelmäksi määrällisen tutkimuksen keinoin tehtävä kyselytutkimus. Hanna Vilkan (2007, 13) mukaan määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus vastaa kysymykseen kuinka paljon tai miten usein.
Määrällisen tutkimuksen ydinajatus on kerätä mahdollisimman suuri, kattava kyselyvastausten määrä jostakin tutkittavien joukosta ja määräperustaisesti tutkia asioiden
ilmenemistä (Vilkka 2007, 13). Tässä tutkimuksessa tutkittiin 7–9 -vuotiaita alakoululaisia ja heidän vanhempiaan, mutta kyselyyn vastasivat ainoastaan vanhemmat,
jotka kertoivat paitsi omia kokemuksiaan ja näkemyksiään perheidensä mediankäytön toteutumisesta, myös toimivat lastensa toiminnan välittäjinä ja “tutkimusäänenä”. Määrällisen tutkimuksen välineenä käytetään mittaria, jolla saadaan mitattua
tai kerättyä tutkimuksen kohteena olevasta asiasta määrällinen tieto (Vilkka 2007,
13). Tässä tutkimuksessa mittarina oli sähköinen Webropol-kysely, jossa jokaiselle
tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena olevalle mitattavalle muuttujalle oli kyselylomakkeessa annettu symbolinen numeroarvo, mikä mahdollisti saadun tiedon numeerisen käsittelyn (Vilkka 2007, 15).
Määrällisen tutkimuksen suositeltava pienin vastaajien kokonaismäärä on 100 (Vilkka
2007, 17). Tälle tutkimukselle vastaajien tavoitemääräksi oli asetettu 100–150. Mitä
suurempi vastaajien kokonaismäärä (otos) on, sitä paremmin toteutunut otos edustaa keskimääräistä mielipidettä, kokemusta tai asennetta (Vilkka 2007, 17) ja sitä luotettavammin pystytään toteamaan tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevien asioiden ilmenemistä määrinä, toistuvina tapahtumina, asenteina tai muunlaisina
yleisemmin esiintyvinä asioina.
Tämän tutkimuksen tulokset tullaan esittämään määrällisen tutkimuksen olemuksen
mukaisesti numeroina, kuitenkin selittäen olennaiset tulokset sanallisesti. Tulosten
sanallinen kuvaaminen tekee mahdolliseksi selittää, miten eri asiat liittyvät toisiinsa
tai eroavat toisistaan (Vilkka 2007, 14). Tutkimustulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten ja päätelmien selittämisellä eri asioiden väliset suhteet, erot tai syyt pyritään
tekemään ymmärrettävämmiksi (Vilkka 2007, 18).
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Nyt tehdyn tutkimuksen keskeinen tutkimuksellinen tavoite oli paitsi kerätä tietoa
asenteista, ajattelu- ja toimintatavoista sekä kokemuksista ja mielipiteistä, myös tutkia minkälainen asenne tai kokemus johtaa kyselyyn vastaajien omassa toiminnassa
minkäkinlaiseen toimintaan tai reaktioon.
Tutkimus ei kuitenkaan nojaudu pelkästään kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmään,
vaan käyttää sen rinnalla ja tutkimuksen tukena pieneltä osin myös kvalitatiivista
(laadullista) tutkimusmenetelmää, eritoten kyselyaineiston avoimiin kysymyksiin tulleiden vastausten käsittelyyn ja ymmärtämiseen. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä
tutkii nimenomaan merkityksiä sanojen takana (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010,
137). Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä eivät ole tarkkarajaisia tai
mitenkään toisiansa poissulkevia menetelmiä, vaan paremminkin toisiansa tukevia ja
usein niitä voidaankin käyttää rinnakkain, tutkimusotetta syventämään (Hirsjärvi ym.
2010, 136–137).
Median ja mediankäytön tutkimukseen on Suomessa herätty jo varhain, nykyisen
mediakulttuurin kehittymisen alkumetreillä. Samoin lapset, nuoret ja lapsiperheet
ovat olleet tutkimuksen kiinnostuksen kohteena jo vuosia, ja näiden ryhmien mediankäytöstä on tehty tutkimuksia ja erilaisia katsauksia jo pitkään. Kvantitatiivisen
tutkimuksen yksi keskeinen piirre on tutkimusaiheeseen liittyvän aiemman tutkimustiedon tarkastelu ja liittäminen tekeillä olevaan uuteen tutkimukseen (Hirsjärvi ym.
2010, 140). Myös tämän tutkimuksen yhteydessä aiempaa tutkimusta on käytetty
paitsi tietoperustana, myös vertailukohtana nyt syntyville tuoreille havainnoille. Näin
voidaan saada havaintoja sekä mediakulttuurin tiettyjen piirteiden muuttumisesta,
että toisten säilymisestä pidemmän ajanjakson kuluessa.

5.1.1 Kyselylomakkeen laadinta
Kyselylomakkeen suunnittelu ja kyselyn tekninen valmistaminen Webropol-palveluun
tapahtuivat huhti–toukokuun 2018 aikana. Kyselytutkimuksen kysymyksenasettelu
tehtiin käyttäen soveltuvin osin kahta jo aiemmin tehtyä kyselytutkimusta lisättynä
Pelituen omilla, lähinnä kyselyyn vastaajien omiin tuen tarpeen kokemuksiin liittyvillä
kysymyksillä. Pyrittäessä selkokielisyyteen ja lomakkeen helppolukuisuuteen eri lähteistä tulleet kysymykset harmonisoitiin muun muassa puhuttelutavan ja kieliasun
osalta saman tyylisiksi. Samalla tarkistettiin, että kysymykset ovat täsmällisiä ilman
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turhia täytesanoja, ne mittaavat asioita, joita kyselyllä halutaan mitata ja ettei kysymyksillä johdatella vastaajaa mihinkään suuntaan (Vilkka 2007, 65). Aiemmin käytetyt kysymyksenasettelut otettiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore:n ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU:n vuonna 2013 tekemästä
tutkimuksesta Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietämyksestä
sekä ikärajojen noudattamisesta perheessä (Korva & Löfgren 2013) sekä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU:n ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore:n vuonna 2012 tekemästä Lapsiperheiden mediakysely 2012 -selvityksestä
(Pääjärvi, Happo & Pekkala 2012).
Kysely sisälsi 46 kysymystä (LIITE 1.), jotka teemoittain jakautuivat seuraavasti:
- Taustatiedot (8 kysymystä)
- Kodin medialaitteet (1)
- Vanhempien omat kokemukset mediankäytöstä (11)
- Lapsen päivittäinen / viikoittainen mediankäyttö (10)
- Lapsen mediankäytön valvonta (5)
- Vanhempien kokemukset lisätiedon tai tuen tarpeesta lasten mediankäytön osalta
(4)
- Lasten mediankäytön vaikutuksia (7)
Kysymysten järjestyksellä kyselylomakkeella on merkityksensä. Singhin (2007, 70)
mukaan olennaista on heti kyselylomakkeen alussa selvittää, mistä kyselyssä on kysymys. Sen jälkeen voidaan kysyä taustatietokysymykset ja edetä varsinaisissa sisältökysymyksissä, kuten asenteiden tutkimisessa vaihe vaiheelta yleisluonteisista kysymyksistä kohti tarkempia ja henkilökohtaisempia kysymyksiä. Kyselylomake laadittiin
melko pitkälti tällä rakenteella, kysyen taustatietojen jälkeen esimerkiksi kodeissa
käytössä olevista medialaitteista edeten niiden käyttötottumuksiin ja kodeissa oleviin
mediankäyttösääntöihin. Sisällön kannalta arkaluonteisin teema, mediankäytön haittakokemuksista kysyminen jätettiin lomakkeella viimeiseksi.
Kyselyssä käytettiin useita vaihtelevia kysymyslajeja, kuten yksinkertaisia ”Kyllä / Ei ”
-kysymyksiä, monivalinta- ja asteikkokysymyksiä, sekamuotoisia kysymyksiä sekä kokonaisuutta täydentäviä avoimia kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2010, 198–203; Vilkka
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2007, 67–69), joihin tulikin kiitettävästi vastaajien omaa kertomaa. Avoimien kysymysten käyttäminen oli hyödyllistä, koska niiden kautta saatiin tarkempia kuvauksia
asioista vastaajien omin sanoin kertomana (Singh 2007, 69).
Kyselytutkimuksen tuloksiin voi vaikuttaa vääristävästi myös se, mikäli kysymyksenasettelu on liian mustavalkoinen kuten “Kyllä / Ei”, eikä vastaaja kykene löytämään
annetuista vaihtoehdoista itselleen sopivaa. Lisävaihtoehdot “Ei mikään näistä”, “En
osaa sanoa”, “Muu, mikä?” ovat tärkeitä, koska annetuista vaihtoehdoista mikään ei
välttämättä kunnolla sovi vastaajan ajatteluun, jolloin vastaaja on tavallaan pakotettu antamaan harhaanjohtava vastaus. (Singh 2007, 70.)
Kyselylomakkeella oli pääsääntöisesti annettu tilaa vastaajan omalle ajattelulle ja
avoimelle vaihtoehdolle, mutta yhden vastaajan avoimissa vastauksissa kritisoitiin
kyselylomakkeen mustavalkoisuutta.

5.1.2 Tutkimusaineiston keruu
Tutkimusaineiston keruuta varten pyydettiin toukokuussa 2018 Kuopion kaupungin
opetusjohtajalta kirjallinen tutkimuslupa tutkimusyhteistyön tekemiseksi kuopiolaisten ala- ja yhtenäiskoulujen kanssa. Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen valittiin tutkimukseen mukaan pyydettävät Kuopion kouluverkon alueen yhteistyökoulut. Kuopiossa ja sen lähialueisiin kuuluvissa liitoskunnissa on 34 ala- ja yhtenäiskoulua, joissa
opiskelee tutkimuksen kohderyhmään sopivia 1.–3. luokan oppilaita. Kouluja valittiin
kattavasti sekä koon mukaan, oppilasmäärältään isoja ja pieniä, että maantieteellisen
sijaintinsa perusteella Kuopion kaupungin ydin- ja reuna-alueilta sekä lähimmistä
Kuopion ympärillä olevista liitoskunnista. Näistä kouluista 24:än ala- ja yhtenäiskoulun rehtoreihin otettiin yhteyttä sähköpostiviestillä, jossa oli lyhyt esittely opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä tutkimusosiosta. Koulujen rehtoreilta kysyttiin halukkuudesta osallistua tutkimukseen ja jakaa tutkimuskutsu soveltuvien oppilasluokkien
vanhemmille koulun Wilma-verkkoa käyttäen.
Kaikista kouluista, joihin otettiin yhteyttä, mukaan lupautui seitsemän (7) koulua. Lopulta kyselyyn tuli vastauksia kuudesta (6) mukaan lupautuneesta koulusta ja lisäksi
joitakin yksittäisiä vastauksia kahdesta (2) muusta koulusta, joissa tutkimuskutsua le-
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vitettiin vanhempainyhdistyksen kautta – ei virallisen Wilma-verkon kautta. Internetin Webropol-palvelun kautta julkaistu kyselytutkimus avattiin toukokuun lopulla
2018. Kysely oli avoinna noin 3 viikon ajan 21.5.–9.6.2018.
Yksi kyselytutkimuksen heikkouksista on, että riittävää otosjoukkoa voi olla vaikeaa
varmistaa (Singh 2007, 68). Vastaajajoukon vähenemistä, katoa, voi tapahtua monessa tutkimuksen vaiheessa: tutkimuskutsu ei syystä tai toisesta tavoita kaikkia potentiaalisen vastaajajoukon jäseniä, osa tutkimuskutsun saaneista ei kiinnostu tutkimuksesta ja jättää vastaamatta, ja lopulta vielä osa tutkimuskyselyn avanneista ja
aloittaneistakin voi jättää vastaamisen kesken. Suuri vastaamatta jättäneiden määrä
on kyselytutkimukselle luonteenomaista (Hirsjärvi ym. 2010, 195), joten potentiaalinen vastaajajoukko kannattaa jo alussa suunnitella mahdollisimman suureksi ja pohtia myös, miten joukko tavoitetaan parhaiten.
Koulujen rehtoreilta ei saatu tietoja, moneenko kotitalouteen tutkimuskutsu kustakin
koulusta lähti, joten potentiaalisen vastaajajoukon kokoa voi vain arvailla. Kadon
mahdollisuus otettiin kuitenkin huomioon jo Kuopion kouluverkkoa kartoitettaessa ja
siitä mukaan pyydettävän otosjoukon kokoa haarukoidessa.

5.2 Aineiston kuvaus
Tutkimuskyselyyn tuli vastauksia 129 kappaletta (n=129), joka täytti kyselyn vastaajamäärälle asetetun tavoitteen 100–150 vastauksesta. Vastaajista äitejä oli 98, isiä 30
ja 1 muu määrittelemätön huoltaja. Pääosa tutkimusvastauksista tuli jo tutkimuksen
ensimmäisen avoinnaoloviikon aikana. Viimeisten kahden viikon aikana tuli enää yksittäisiä vastauksia. Kyselyssä kysyttiin vastaajan iän sijaan syntymävuotta. 44:n vastaajan (n=44) ilmoittama syntymävuosi oli välillä 1974–1979, eli tämä väli on vastaajien syntymävuoden moodi – vuodet, jotka esiintyvät vastauksissa eniten. Vastausjoukossa oli myös pieni osuus virheellisiä vastauksia (n=5), joissa vastaajan syntymävuodeksi ilmoitettiin 2005 tai myöhempi.
Kyselyn ohjeissa pyydettiin vastaajia pohtimaan omia vastauksiaan perheen nuorimman kohderyhmään sopivan lapsen osalta. Lasten sukupuolet jakaantuivat lähes tasan, tyttöjä oli 64 ja poikia 65 kappaletta. Kohderyhmän lapset oli määritelty 7–9 vuotiaiksi, joiden osuudet vastaajajoukossa jakaantuivat: 7-vuotiaita 23 %, 8-vuotiaita
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37 % ja 9-vuotiaita 40 %. Perheiden kokonaislapsimäärät ja iät eivät tule vastauksissa
ilmi.
Perheiden sosioekonominen asema yhteiskunnassa voi olla tulosten tulkinnan kannalta merkityksellinen, siksi vastaajilta kysyttiin sekä vastaajan korkeinta koulutustasoa että kotitalouden vuotuista yhteenlaskettua tulotasoa.
Vastaajien koulutustasoissa suurin joukko oli opisto- / ammattikorkeakoulu- tai alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) suorittaneet (42 %), seuraavaksi suurin
joukko oli ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneet (22 %) ja kolmanneksi ammattikoulun suorittaneet (19 %).
Perheen yhteenlaskettua vuotuista tulotasoa kysyttäessä yleisimmät tulotasoluokat
olivat 50 000–79 999 EUR/v (40 %), 35 000–49 999 EUR/v (17 %) sekä 80 000–100
000 EUR/v (11 %).

5.3 Aineiston analysointi
Määrällisen tutkimuksen aineistoanalyysissä tutkimusaineiston käsittely ja esittäminen frekvenssein (esiintymiskertojen lukumäärä) ja prosenttiosuuksin on keskeisin
aineiston kuvaamisen tapa. Numeraalinen aineisto on myös helppo järjestää graafisilla kuvaajilla eli histogrammeilla, kuten pylväskaavioilla esitettävään muotoon, mikä
tekee tilastollisesti luokitellusta aineistosta helpommin ja nopeammin ymmärrettävän. (Singh 2007, 134.)
Vastausten keräämisen ja tarkistamisen jälkeen määrällisen tutkimuksen aineisto
muutettiin muotoon, jossa se voitiin käsitellä tilastollisesti (Vilkka 2007, 117). Webropol-kyselyyn tulleet vastaukset koottiin vastausmääriin, kysymysvaihtoehtojen ilmenemismääriin ja prosenttiosuuksiin, eli tieto käsiteltiin tilastollisen käsittelytavan mukaisesti – kuvailtiin tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia numeroiden avulla
(Vilkka 2007, 14). Kyselyn teknisenä alustana toimiva Webropol-palvelu teki kyselyyn
tulleen perusaineiston tilastollisen käsittelyn käytännössä automaattisesti ja koosti
siitä kattavan perusraportin. Osana raporttia Webropol tuotti myös valmiita histogrammi-kuvioita sekä esitti prosenttiosuudet vastauksien jakautumisesta.
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Aluksi koko aineisto käytiin kokonaisuutena läpi tekemättä minkäänlaisia vertailuja.
Kyselyn kysymysrungosta eroteltiin tutkimuksen kannalta olennaisimmat kysymykset, joita oli 15 kappaletta. Erotellut ydinkysymykset muodostivat peruskuvan tutkimuksen tuloksesta. Peruskuvan muodostamisen jälkeen koko aineistosta etsittiin systemaattisesti ennakko-olettamusten toteutumisia, poikkeavuuksia sekä yllätyksiä.
Webropol-palvelussa on mahdollista tehdä monipuolisia lisävertailuja ristiintaulukointia käyttäen. Ristiintaulukoinnin voi laatia tutkijan haluamia vertailutekijöitä
käyttäen, kuten esimerkiksi vastaajien sukupuoli, ikä, koulutustaso tai kotitalouden
yhteenlaskettu vuotuinen tulotaso. Yleisesti ristiintaulukointia käytetään analyysimenetelmänä vertailtaessa muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia
(KvantiMOTV 2004). Se soveltuu hyvin esimerkiksi kyselytutkimuksen yhteydessä eri
vastaajaryhmien välisten eroavuuksien tarkasteluun. Ristiintaulukointi siis kertoo,
eroavatko ryhmät annettujen vastausten perusteella toisistaan. Tämän tutkimuksen
yhteydessä ristiintaulukointia käytettiin tutkimuskyselyyn vastanneiden vanhempien
koulutustasoeroista mahdollisesti kumpuavien ajattelun, asenteiden sekä mediankäyttöön liittyvien arkitottumusten eroavuuksien etsimiseen. Ristiintaulukointiparina
tutkittiin koko vastaajajoukossa yleisimpien alimman ja ylimmän koulutustasoluokan
väliset eroavaisuudet koko kyselyyn vastaamisen osalta. Tässä tapauksessa ristiintaulukointi tarkoitti yksinkertaistettuna sitä, että vastaajajoukon alimman ja ylimmän
koulutustasoluokan ryhmistä tuotettiin erillinen tulosraportti, jossa ryhmien antamat
vastaukset vertailtiin rinnakkain (Singh 2007, 146). Vastausaineisto käytiin systemaattisesti läpi kysymys kysymykseltä ja etsittiin paitsi ryhmien välistä yhteneväistä ajattelua, myös selviä eroavuuksia. Koulutustasoluokkien keskinäisellä vertailulla pyrittiin
löytämään sosioekonomisten tekijöiden mahdollisia vaikutuksia vanhempien suhtautumisessa lastensa mediankäyttöön.
Yksi aineiston analysoinnin näkökulma oli myös, onko vanhemman omalla myönteisellä tai kielteisellä suhtautumisella mediankäyttöön yhteyttä heidän omien lastensa
mediankäyttöön, esimerkiksi miten lasten mediankäytöstä ja media-ajasta sovitaan
kodeissa.
Kyselylomakkeessa käytettiin myös pääkysymyksiä tarkentavia lisäkysymyksiä, jotka
toteutettiin avoimina kysymyksinä. Avoimiin lisäkysymyksiin saadut vastaukset käsi-
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teltiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Vastaukset käytiin tutkimuksen kannalta olennaisten kysymysten osalta läpi induktiivisena eli aineistolähtöisenä päättelynä: yksittäisistä vastauksista pyrittiin etsimään yleistettävissä olevia havaintoja (Hirsjärvi ym.
2010, 266). Vastauksista etsittiin esimerkiksi vanhempien myönteisen tai kielteisen
suhtautumisen taustalla olevaa ajattelua. Lisäksi paneuduttiin siihen, miten vanhemmat kuvasivat lastensa mediankäytön yhteydessä mahdollisesti esiintyviä haittavaikutuksia. Avoimet vastaukset syvensivät merkittävästi tutkimuksen yhteydessä syntynyttä käsitystä kyselyyn vastanneiden vanhempien ajattelutavoista.

5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
Määrällinen tutkimus on olemukseltaan objektiivista tutkimusta, koska tutkija ei pysty vaikuttamaan suoraan tutkimustulokseen, vaan lähinnä tulosten tulkintaan ja tutkimuksen alkuvaiheessa tutkimuksen aiheen ja toteutustavan suunnitteluun oman
”tutkijan kiinnostuksensa” ohjaamana. Lähtökohtaisesti tutkija itse vaikuttaa mahdollisimman vähän kyselyllä saatuihin vastauksiin ja tutkimuksen tuloksiin (Vilkka 2007,
16). Tässä tutkimuksen yhteydessä kyselyn vastauksiin vaikuttaminen oli käytännössä
mahdotonta, koska kyselyn toteutus oli automatisoitu tekniseen Webropol-alustaan.
Tutkimus noudatti hyvää tieteellistä käytäntöä ja toimintatapoja: rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta kaikissa vaiheissa (Hirsjärvi ym. 2010, 23–24) eikä loukannut
esimerkiksi tutkimuksen kohderyhmää tai tiedeyhteisöä (Vilkka 2007, 90). Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikille tutkimukseen liittyville tahoille
on kerrottu asianmukaisesti, mistä tutkimuksessa on kyse, mitä asioita tutkitaan ja
keitä tutkimuksen yhteydessä halutaan kuulla. Tutkimukseen osallistuminen on ollut
vapaaehtoista, ja tutkimuksessa kerättyä tietoa on käsitelty täysin anonyymisti vain
laajempien tutkimushavaintojen muodostamiseksi, ei yksittäisiä vastauksia seikkaperäisesti käsitellen. Samoin tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu kaikissa
vaiheissaan yksityiskohtaisesti tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla (Hirsjärvi ym. 2010, 24).
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Tutkimuksen validiuteen eli siihen, että tutkimus mittaa juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2010, 231) on pyritty laatimalla kyselylomake mahdollisimman selkokieliseksi, niin että vastaajien olisi helppo ymmärtää kysymykset niin
kuin ne on suunnitteluvaiheessa ajateltu.
Kyselyyn vastaajien anonymiteetti on taattu niin, että kyselyssä ei kysytty asioita joiden perusteella kyselyyn vastaajia pystyttäisiin tunnistamaan. Kyselyyn vastaajan
taustatietoina kysyttiin hänen roolinsa perheessä (isä, äiti, muu huoltaja), syntymävuotensa, korkein koulutusasteensa sekä perheen yhteinen vuotuinen tulotaso ennen veroja. Koulutusasteen ja tulotason kysyminen oli eettisesti perusteltua tutkimukseen liittyvän sosioekonomisten tekijöiden vaikuttavuuden arvioinnin kannalta.
Kyselyyn vastaajan tietojen ohella kysyttiin kyselyn kohteena olevan lapsen ikä, sukupuoli sekä koulun nimi.
Kyselyyn vastaajia ei tavattu henkilökohtaisesti missään kyselyn suorittamisen vaiheessa, vaan kysely oli sähköinen toteutus, internet-kysely. Kysely oli sisällöltään
standardoitu, eli asioita kysyttiin vastaajajoukolta samalla tavalla ja samalla kysymyksenasettelulla (Hirsjärvi ym. 2010, 193).
Tutkimus tällaisenaan on reliaabeli, eli se pystytään tarvittaessa toistamaan minkä
tahansa suomalaisen alakoulun vanhemmille saaden todennäköisesti pääpiirteittäin
samansuuntaisia tuloksia. Tutkimuksen validiteettia sekä reliabiliteettia parantaa
osaltaan se, että siinä käytettiin enimmäkseen jo aiemmin toisten tutkimusten yhteydessä luotettavasti käytettyjä kysymyksenasetteluja. Valmiiden kysymyksenasettelujen käyttäminen soveltuvilta osin lisäsi nyt tehdyn tutkimuksen tarkkuutta ja mahdollisti saatujen tulosten ristiinvertailun aiempiin samankaltaisiin tutkimuksiin (Vilkka
2007, 67).

6 Tutkimustulokset
6.1 Taustatiedot
Kaikista tutkimuskyselyyn vastanneiden vanhempien lapsista 15 % oli aloittanut medialaitteiden omatoimisen käytön 0–3 ikävuoden välillä. Yleisimmin laitteiden käyttö
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oli aloitettu 3–5 ikävuoden välillä, lähes tulkoon puolet (43 %) lapsista kuului tähän
ryhmään. 5–7 -vuotiaina oli aloittanut melkein saman kokoinen osuus (40 %), mutta
juurikaan sitä myöhäisemmäksi laitteiden käytön aloittaminen ei enää mennyt: ainoastaan 2 % aloitti enää 8–9 -vuotiaina. Koulunsa aloittaneet 7-vuotiaat ovat siis enimmäkseen jo jollain tasolla tottuneita medialaitteiden käyttäjiä.
Tyypillisimmin kodeista löytyviä medialaitteita ovat televisio, DVD- / Blu-ray -soitin,
älypuhelin, tietokone, tablet-laite ja jokin pelikonsoli, jotka kaikki löytyivät yli 70
%:sta vastanneista kodeista. Pelikonsolien yleisyys (81,4 %:ssa kodeista) yllätti hieman.
Kyselyyn vastanneiden vanhempien itsensä yleisimmin käyttämä medialaite on älypuhelin, jota käyttää 99 % vastaajista, mutta kokonaisuudessaan kodeissa eniten käytetty laite on edelleenkin televisio. 81 % prosenttia vanhemmista kertoo katsovansa
televisiota, ja 89 %:ssa perheistä televisiota katsotaan yhdessä. Myös tablet-laite on
paljon yhdessä käytetty laite: 64 % vastaajista kertoo käyttävänsä tablet-laitetta sekä
yksin että perheen kanssa yhdessä.
Kyselyyn vastanneista vanhemmista noin kolmannes (29 %) pelaa itse konsoli-, kännykkä- tai internet-verkkopelejä, mutta 46 %:ssa kodeista jotakin näistä peleistä pelataan yhdessä lasten kanssa.

6.2 Media-ajan, “ruutuajan” käyttö
Lasten päivittäiset mediankäyttöajat näyttäytyivät tutkimuksen perusteella hyvin
maltillisina ja yleinen ruutuaikasuositus 2 tuntia päivässä näytti toteutuvan hyvin.
Lasten yli kaksi tuntia kestävistä mediankäyttöajoista arkisin kertoi vain vajaa viisi
prosenttia vastaajista (4,65 %): tyypillisin ruutuaika arkipäivinä oli 60–90 minuuttia
(38 %), toiseksi tyypillisin 30–60 minuuttia (30 %).
Viikonloppuisin ruutuajan käyttö perheissä oli vapaampaa ja käyttöajat kasvoivat
merkittävästi. Yli kahden tunnin käyttöajat nousivat lähemmäs 19 %:iin (18,61 %).
Arkipäiviltä tyypillisin ruutuaika (60–90 minuuttia) säilytti osuutensa liki samanlaisena (36 %), mutta 90–120 minuuttia ruutuaikaa käyttävien osuus kasvoi arkipäivistä
viikonloppuun tultaessa liki 11 % (Kuvio 1).
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Kuvio 1. Lasten päivittäinen mediankäyttöaika

Enemmistössä kodeista on käytössä yhdessä sovitut medialaitteiden ajankäytön rajat, “ruutuajat”. Vain 15 % vastaajista kertoi, että perheessä ei ole sovittuja mediaajankäytön rajoja. Useimmiten ruutuaika sovittiin tapauskohtaisesti ja joustavasti
(65 %), mutta 21 % vastaajista kertoi myös tiukasti sovituista aikarajoista. Vanhempien vastauksissaan kertomat ruutuaikarajat näyttivät myös pitävän hyvin – merkittäviä poikkeamia sovittujen ruutuaikojen ja tutkimuksessa esille tulleiden toteumien
välillä ei ollut.
Digitaalisen pelaamisen osalta kysyttäessä, onko lapsilla ennalta sovitut pelipäivät, 71
% vastaajista ilmoitti “Ei”, kun taas 29 %:lla oli sovitut pelipäivät, eli pelaaminen ei ollut sallittua kaikkina viikonpäivinä. Osa vanhemmista kertoi, että lapsi pelaa joka tapauksessa niin vähän tai pelaaminen ei lasta kovastikaan kiinnosta, jolloin pelaamisen osalta voidaan sopia joustoista. Ylipäätään digipelaamiseen liittyviä sääntöratkaisuja oli perheessä monenlaisia, mutta monesti pelaaminen näytti liittyvän viikonloppuihin, jolloin sen valvominen on mahdollisesti vanhemmillekin helpompaa,
eikä toisaalta lapsen arkirytmi tai koulutyö häiriinny pelaamisesta. Yleisimmin lapset
käyttävät medialaitetta yksinään (29 %), mutta usein kaverina on myös äiti (23 %).
19 %:ssa vastauksista medialaitteen äärellä on mukana kaveri, 16 %:ssa isä ja 13
%:ssa vanhempi sisar. Kysyttäessä vanhemmilta kokevatko nämä, että lapsen mediankäyttöhetkissä pitäisi olla mukana joku kaveri, 65 % vastaajista ei nähnyt sitä tarpeelliseksi.
Lasten mediankäytön rajoittamista käytettiin kodeissa yllättävän paljon kasvatuskeinona, eli rangaistuksena esimerkiksi lapsen huonosta käyttäytymisestä. Jopa 61 %
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vastaajista kertoi käyttävänsä tällaista keinoa, siinä missä 33 % vastasi “Ei ole ollut
tarvetta” ja 3 % ylipäätään “Ei”.

6.3 Lasten käyttämät mediasisällöt
Lasten eniten käyttämien mediasisältöjen tai palvelujen joukosta nousi esille selvä
kolmen kärki, joiden keskinäiset erot ajankäytöllisesti eivät olleet suuria.
Vanhempien näkemyksen mukaan lasten käytetyimmäksi palveluiksi nousivat NettiTV ja ohjelmien suoratoistopalvelut kuten YouTube ja YLE Areena, joita yli 40 % käytti
“melko paljon / päivittäin”. Aktiivisessa käytössä pikaviestipalveluita kuten WhatsApp:ia ja Snapchat:iä käytti “melko paljon / päivittäin” 26 % lapsista ja digitaalisia pelejä kuten kännykkäpelit, konsolipelit, nettipelit ja tietokonepelit 24 % lapsista (Kuvio
2).

Kuvio 2. Lasten ajallisesti eniten käyttämät mediasisällöt

Palvelujen kokonaiskäyttöä kysyttiin antaen käyttömäärien mukaiset vastausvaihtoehdot ei ollenkaan–vähän tai harvoin–satunnaisesti–säännöllisesti–melko paljon tai
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päivittäin, jolloin kokonaiskäyttömäärissä digitaaliset pelit nousivat tärkeydessä
toiseksi pikaviestipalvelujen edelle.
Yllättäen tässä kyselyssä hyötypelit ja oppimisohjelmat kuten Wii Fit -liikuntapelit ja
www.oppijailo.fi -palvelun sisältä löytyvät ilmaiset oppimispelit kiilasivat tärkeydessä
musiikkipalvelujen kuten Spotifyn ja Deezerin ohi. Ero voi johtua siitä, että mainitut
musiikkipalvelut ovat tilauspohjaisia, eli edellyttävät maksullisen palvelusopimuksen
tekemistä. Kokonaiskäytössä näiden keskinäinen ero ei ollut kuitenkaan kovin suuri.
Seuraavaksi merkityksellisimpiä lasten mediasisältöjä olivat blogit ja vlogit, nettipäiväkirjat / videopäiväkirjat. Kyselylomakkeessa tätä vaihtoehtoa ei täsmennetty tämän tarkemmin, mutta oletettavaa on, että yllättävänkin suuren merkityksellisyyden
perusteella vastaajat laskivat tähän vaihtoehtoon mukaan myös YouTube-kanavien
“tubettajat”. Tubettamisesta on tullut varsin suosittua lasten ja nuorten parissa, kirjallisessa muodossa olevien blogien suosion jo vähän hiipuessa.
Sosiaalisen median, kuten Facebook- ja Instagram-palvelujen rooli lasten mediankäytössä jäi tässä kyselyssä pieneksi. Enimmän osan vastauksista (89 %) mukaan sitä ei
käytetty ollenkaan ja vain 4–5 %-yksikön verran ”vähän, harvoin tai satunnaisesti”
käytettynä. Eikä sosiaalinen media teoriassa saisikaan näkyä vahvasti lasten käytössä,
koska kuten aiemmin mainittua – sosiaalisen median palvelut ovat ikärajasäädeltyjä,
eikä toisaalta tällainen sisältötyyppi ole välttämättä 7–9 -vuotiaiden mielissä juurikaan tunnettu tai kiinnostava.

6.4 Vanhempien tietämys ja asenteet
Kaikista vanhemmista 78 % koki median ja medialaitteiden käytön yleisesti ottaen
myönteisenä asiana, mutta luku laski hieman kysyttäessä vanhempien suhdetta
omien lastensa mediankäyttöön: kuitenkin 62 % vanhemmista piti lastensa mediankäyttöä myönteisenä asiana. Lasten mediankäytön kielteisenä tai häiritsevänä kokevista (n=37) 89 % koki asian vain vähän kielteisenä tai häiritsevänä, 11 % paljon kielteisenä tai häiritsevänä. Näitä vastaajia oli joukossa neljä (4) kappaletta. Kysyttäessä
yleisesti, kokevatko vanhemmat lastensa median- ja medialaitteiden käytön häiritsevyyden “vähän häiritsevänä” vai “paljon häiritsevänä”, vastaukset kääntyvät selvästi
“vähän häiritsevän” kannalle.
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Avoimissa kysymyksissä vastaajat kuvasivat huolestumista lasten liiallisesta laitteiden
käytöstä, laitteiden koukuttavuudesta sekä vanhempien omasta tarpeesta puuttua ja
rajoittaa lastensa mediankäyttöä. Joitakin vanhempia huoletti myös lasten passivoituminen sekä median vaikutus lapsen vielä kehittymässä olevaan minä-kuvaan.
Kyselyn tulosten perusteella vanhempien tietämys lastensa medialaitteilla käyttämistä peleistä ja palveluista on vankkaa. 50 % vastaajista kertoi tietävänsä lastensa käyttämät pelit ja palvelut tarkasti, 48 % jokseenkin tarkasti. “En kovin tarkasti” -vastauksia tuli vain 2 %. Vanhempien oman kertoman perusteella tietämys perustuu
useimmiten siihen, että laitteissa on käytössä erillisiä valvontaohjelmia tai uusien ohjelmien lataaminen ja asentaminen on estetty salasanalla, jota vain vanhempi voi
käyttää. Teknisen valvonnan ohella kodeissa käydään myös keskustelua sopivista sisällöistä ja suunnitellaan ohjelmistohankintoja yhdessä. 24 % vastaajista kertoi seuraavansa lasten mediankäyttöä erillisillä valvontaohjelmilla, kuten Screentime Parental Control -sovelluksella.
Samoin vanhemmat katsovat olevansa hyvin tietoisia myös lastensa medialaitteiden
parissa käyttämästä ajasta. Vastaajista 48 % kertoi tietävänsä ajan tarkasti, 49 % jokseenkin tarkasti. Vanhempien mielestä yhteiset sopimukset ja valvonta pitävät, kun
ollaan perheenä kotona, mutta epäilyksiä herättää silti lasten yksinoloaika kotona
sekä aika lasten ollessa kavereidensa luona.
Digitaalisiin peleihin ja elokuviin pääosin liittyvä PEGI-ikäsuositusjärjestelmä sisältösymboleineen oli kyselyyn vastanneille vanhemmille hyvin tuttu, 96 % vastaajista kertoi tuntevansa järjestelmän. Kysyttäessä TV-ohjelmien ja elokuvien sekä internet-palveluiden ja digitaalisten pelien ikärajojen noudattamisesta, TV-ohjelmien tai elokuvien osalta 70 % ja internet-palveluiden ja digitaalisten pelien osalta 61 % vanhemmista kertoi noudattavansa niissä ilmoitettuja ikärajoja “Yleensä, useimmiten”. Ikärajoja
“Aina” noudattavansa ilmoitti TV-ohjelmien tai elokuvien osalta 29 % ja internet-palveluiden sekä digitaalisten pelien osalta 37 % vanhemmista.
Näiden sisältöjen osalta perheissä oli lähemmäs ja yli 90 %:ssa kaikista vastausvaihtoehdoista pysyvät tai tapauskohtaiset säännöt mihin aikaan, kuinka kauan ja millaisia
sisältöjä käytetään.
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6.5 Mediakasvatus vanhempien tehtävänä
Kysyttäessä vanhemmilta heidän omasta roolistaan lastensa mediakasvattajina 85 %
koki tietävänsä tarpeeksi lastensa mediankäytöstä ja siihen liittyvistä laitteista, peleistä ja palveluista pystyäkseen itse tukemaan, ohjaamaan ja tarvittaessa rajoittamaan lastaan. Internetin tietolähteet olivat kaikkein käytetyimpiä etsittäessä tietoa ja
opastusta lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyen. Näistä tietolähteistä mainittiin
esimerkkinä nimellä ainoastaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Useimmiten
vanhemmat kertoivat nojaavansa mieltä askarruttavissa asioissa ns. maalaisjärkeen
ja toisten lasten vanhempien tietämykseen. 92 % vastaajista ei kokenut kaipaavansa
enempää lisätietoa TV-ohjelmien, elokuvien, digitaalisten pelien tai internetpalveluiden ikärajoista.
49 % vastaajista kuitenkin kertoi, että sähköinen tukimateriaali kuten internet-palvelu hyödyttäisi heitä lisätiedon lähteenä tai tukipalveluna. Tämä voi kertoa siitä, että
hyvin koostettu, kattava tieto ei tällä hetkellä kuitenkaan tavoita vanhempia erityisen
hyvin, koska tietolähteitä on niin paljon. 31 % vastaajista kokisi hyödylliseksi luennon
tai tapahtuman esimerkiksi lapsen omalla koululla tai muualla kodin lähistöllä. Muutamissa lisäkommenteissa toivottiin poliisin osallisuutta, kuten luentoa digiaiheesta
suoraan lasten parissa tehtävään työhön. Samoin parempaa digimaailman ymmärrystä ja vastuunkantoa lasten yhteisessä kasvuympäristössä toivottiin niin opettajilta,
toisten lasten vanhemmilta kuin lähikirjastoiltakin. Kirjastot ovat monin paikoin lasten ja nuorten suosimia iltapäivän ja alkuillan ajanviettopaikkoja, joissa on melko vapaasti käytettävissä yleisiä tietokoneita ja tablet-laitteita ilman kunnollista valvontaa.
Kyselyn perusteella kodeissa keskustellaan lasten kanssa paljon heidän käyttämistään
mediasisällöistä. Vanhemmista 95 % kertoi keskustelevansa lapsensa kanssa TVohjelmien ja elokuvien sisällöistä, 97 % internet-palvelujen ja digitaalisten pelien
sisällöistä.

6.6 Mediankäytön haittavaikutuksista lapsille
Käsiteltäessä mediankäytön mahdollisia haittavaikutuksia lapsille vanhemmilta kysyttiin, onko heidän lapsensa hämmentynyt tai ahdistunut viimeisen vuoden aikana jonkun medialaitteella kohtaamansa sisällön seurauksena. 54 % koko vastaajajoukosta
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(n=129) vastasi “Ei”, mutta “Kyllä”-vastauksiakin tuli: 25 % vastasi “Kyllä, mutta tilanne rauhoittui keskusteltuamme asiasta”, 4 % vastasi “Kyllä. Tilanne vaivasi lasta
pidempään, niin että sitä piti käsitellä useamman kerran” ja 3 % “Kyllä, mutta tilanne
rauhoittui sisällön päätyttyä”. 14 % vastaajista ei osannut sanoa tällaista tapahtuneen.
Lasten medialaitteiden ja internetin käytön yhteydessä havaituista haitoista tehtyyn
monivalintakysymykseen tuli runsaasti vastauksia, kaikkiaan 336 valittua vastausvaihtoehtoa (Kuvio 3). Näistä 58 %:ssa vanhempi kuvasi lapsella vaikeutta lopettaa laitteiden käyttö, 54 % vanhemman tarvetta puuttua lasten medialaitteiden / internetin
käytön päättämiseen, 49 % lapsen ärtyneisyyttä laitteiden käytön jälkeen, 39 % lapsella vaikeutta motivoitua muuhun tekemiseen medialaitteiden / internetin käytön
jälkeen ja 38 % lapsella vaikeutta pitää kiinni yhdessä sovituista mediankäytön säännöistä. Vain 19 %:ssa valituista vastausvaihtoehdoista ei havaittu minkäänlaisia vaikeuksia lasten mediankäytön yhteydessä. Yhdessä vastauksen lisäkommentissa tuli
esille myös kiusaaminen.

Kuvio 3. Lasten medialaitteiden / internetin käytön yhteydessä havaittuja haittoja

Kysyttäessä vanhemmilta monivalintakysymyksellä lapsen itsensä kokemista ja kertomista haitoista 141 valitusta vastausvaihtoehdosta 67 %:ssa ei oltu kohdattu lapsen
itsensä kertomia haittoja. 17 % (n=22) oli kohdannut lapsen kertomaa päänsärkyä,
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9 % lapsen kertomaa selittämätöntä väsymystä tai lapsen kertomia selittämättömiä
ylävartalon kuten niskan, selän tai käsien kipuiluja ja 5 % lapsen kertomaa silmien väsymystä, kipua tai näön häiriöitä. Koska fyysisen terveyden tarkasteluun liittyvät haittakokemukset eivät ole yksiselitteisesti liitettävissä mediankäyttöön, kysymyksenasettelussa vanhempia pyydettiin huomaamaan, että lapsen kertomat selittämättömät kiputilat voivat johtua myös runsaasta fyysisestä aktiivisuudesta, kuten liikuntaharrastuksista.
Lapsen aktiivisuuden muutoksia käsittelevään kysymykseen tuli 195 valittua vastausvaihtoehtoa. 50 %:ssa vaihtoehdoista (n=64) ei oltu havaittu medialaitteiden ja internetin käytön yhteydessä muutoksia lapsen aktiivisuudessa. 39 %:ssa (n=50) kuitenkin
kuvattiin lapsen muunlaisen leikin vähentyneen, 22 %:ssa lapsen ulkoilun vähentyneen ja 20 %:ssa lapsen osoittaneen mielenkiinnottomuutta tavallisiin arkiaskareisiin.
Jonkin verran näkyivät myös lapsen omiin oloihinsa vetäytyminen (12 %) sekä lapsen
kaverisuhteiden ja yhteisten tapaamisten vähentyminen (9 %). Yhdessä vastauksen
lisäkommentissa kerrottiin lapsen omatoimisuuden vähentymisestä, miten “vanhemman pitäisi olla keksimässä lapselle tekemistä”. Kyselyyn vastanneista vanhemmista
(n=129) 85 % pitää joitakin mediasisältöjä mahdollisesti haitallisina lapsille, 10 % ei
osaa sanoa kantaansa, 5 % “Ei”.

6.7 Vanhempien koulutustason mukainen vertailu
Tässä opinnäytetutkimuksessa kysyttiin myös kotitalouksien sosioekonomisia taustatietoja. Tutkimuksessa oli alun perin tarkoitus tarkastella 7–9 -vuotiaiden lasten vanhempien tietämystä, asenteita ja kotien mediankäytön ratkaisuja aivan yleisellä tasolla, mutta Määtän tutkimusryhmän (2017) tulokset lasten ruutuajan ja mediankäyttötapojen ainakin jonkinlaisesta sidonnaisuudesta heidän vanhempiensa koulutustasoon herättivät lopulta kiinnostuksen tutkia sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä lasten mediankäyttöön myös tämän tutkimuksen yhteydessä.
Koska koulutustason alin (peruskoulun käyneet) ja ylin (jatkotutkinto, lisensiaatti,
tohtori) ääripää olivat tässä tutkimuskokonaisuudessa edustettuna vain pieninä prosenttiosuuksina (alin 3 % / ylin 9 %), ei koulutustason mukaiseen vertailuun otettu
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alimmin eikä ylimmin koulutettuja, vaan suurin piirtein samankokoiset segmentit molemmista koulutustasoskaalan päistä: ammattikoulun käyneet (19 %, n=24) ja ylempi
AMK tai ylempi korkeakoulututkinto (22 %, n=28). Näiden ryhmien keskinäisessä vertailussa lasten sukupuolijakauma oli pitkälti samanlainen, tyttöjä oli noin 60 % ja poikia hieman yli 40 %.
Kysyttäessä lasten omatoimisen medialaitteiden käytön aloittamisesta korkeamman
koulutustason omaavien vanhempien lapset aloittivat laitteiden käytön selvästi nuorempina kuin alemman koulutustason perheiden lapset. Korkeamman koulutustason
omaavien vanhempien lapsista 29 % oli aloittanut medialaitteiden omatoimisen käytön 0–3 -vuotiaana, alemman koulutustason ryhmässä osuuden ollessa vain 8 %.
Alemman koulutustason ryhmässä lapset aloittivat laitteiden käytön tyypillisimmin
3–5 -vuotiaina (50 %), vastaavan osuuden ollessa korkeammin koulutettujen ryhmässä 25 %. 5–7 -vuotiaina medialaitteiden omatoimisen käytön aloittaneiden lapsien
osuudet olivat molemmissa koulutustasoryhmissä melko samanlaiset, 42 % ja 46 %
(Kuvio 4).

Kuvio 4. Minkä ikäisenä lapsenne aloitti omatoimisen medialaitteiden käytön

Molempien koulutustasoryhmien kodeista löytyvät myös kaikki yleisimmät medialaitteet, älypuhelimen, television ja tietokoneen ollessa kaikkein yleisimmät.
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Vanhempien koulutustasolla ei tässä tutkimuksessa näyttänyt olevan merkittävää
vaikutusta siihen, mitä medialaitteita vanhemmat itse käyttävät ja mitä laitteita käytetään yhdessä lasten kanssa. Television katselu ja digitaalinen pelaaminen erilaisilla
pelilaitteilla yhdessä lasten kanssa olivat kuitenkin jokseenkin yleisempää alemman
koulutustason ryhmän perheissä. Alemman koulutustason perheistä 96 %:ssa televisiota katsottiin yhdessä, vastaavan luvun ollessa korkeamman koulutustason perheissä 75 %. Digitaalisten pelien pelaamista yhdessä lasten kanssa harrastettiin 58 %:ssa
alemman koulutustason perheistä, vastaavan luvun ollessa korkeamman koulutustason perheissä 39 %.
Alemman koulutustason perheissä vanhemmat olivat prosenttiosuuksien valossa selvästi enemmän lastensa seurassa näiden käyttäessä medialaitteita. Kaikista tapauksista 46 %:ssa äiti oli lasten seurana heidän käyttäessään medialaitteita, isien osuuden ollessa 25 %. Merkille pantavaa on, että korkeamman koulutustason perheissä
isät osallistuivat vain 4 %:ssa tapauksista lastensa medialaitteiden käyttöön, äitien
osuuden ollessa 18 %. Korkeamman koulutustason perheissä korostuivat vahvemmin
kaverin tai vanhemman sisaruksen läsnäolo sekä laitteiden käyttäminen yksinään.
Näiden keskinäiset osuudet olivat melko tasaiset, 25–28 % kaikista tapauksista (Kuvio
5).

Kuvio 5. Lapsen käyttäessä medialaitetta hänen seuranaan on useimmiten
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Vastuullinen ajattelu ja yhdessäolo näkyivät selvästi erityisesti alemman koulutustason vanhempien ajattelussa: 60 % alemman koulutustason omaavista vanhemmista
koki, että jonkun olisi hyvä olla lasten seurassa näiden käyttäessä medialaitteita, kun
taas 90 % korkeamman koulutustason omaavista vanhemmista ei nähnyt tätä tarpeelliseksi.
Molemmissa koulutustason mukaisissa ryhmissä median ja medialaitteiden käyttäminen koettiin yleisesti myönteiseksi asiaksi, myönteisen kannan ollessa molemmissa
ryhmissä yli 75 %. Samoin vanhemmat kokivat omien lastensa mediankäytön pienin
varauksin melko myönteisenä. 67 % alemman koulutustason perheiden vanhemmista
ja 61 % prosenttia korkeamman koulutuksen omaavista oli lastensa mediankäytölle
myönteisiä. Kielteinen suhtautuminen nousi paljon selvemmin esille korkeammin
koulutetuilla vanhemmilla (32 %), alemman koulutettujen vanhempien ollessa pohtivammalla kannalla. Alemman koulutusryhmän vanhemmista 25 % ei osannut kertoa
kantaansa.
Molempien koulutustasoryhmien vanhemmat olivat kertomansa mukaan varsin hyvin tietoisia lastensa medialaitteilla käyttämistä peleistä ja palveluista. Alemman koulutustason omaavista vanhemmista enemmistö (58 %) kertoi tietävänsä pelit ja palvelut “tarkasti”, siinä missä ylemmän koulutustason vanhemmista 53 % kertoi tietävänsä ne “jokseenkin tarkasti”. Samoin alemman koulutustason omaavat vanhemmat
kertoivat 71 %:n osuudella tietävänsä tarkasti lastensa medialaitteiden parissa käyttämän ajan, kun 64 % alemman koulutustason omaavista vanhemmista kertoi tietävänsä ajankäytön “jokseenkin tarkasti”. Molemmista ryhmistä nousi 4–7 % ei kovin
tarkasti tietäviä.
Lasten päivittäisessä mediankäytössä korkeammin koulutettujen perheiden lapset
näyttivät käyttävän hieman enemmän ruutuaikaa sekä arkipäivisin että viikonloppuisin. Päivittäin käytettyä ruutuaikaa mitattiin valintakysymyksellä, jossa vanhemmille
oli annettu valmiit vaihtoehdot 0–30 min / 30–60 min / 60–90 min / 90–120 min / yli
120 min. Näiden vaihtoehtojen esiintymistä laskettiin keskiarvot käyttämällä kunkin
vastausvaihtoehdon ylärajaa (kuten 90–120 min = 120 min). Näin saatiin viitteelliset
keskiarvot lasten päivittäin käyttämälle ruutuajalle sekä arkipäivisin että viikonloppuisin. Erot vertailuryhmien välillä eivät lopulta olleet minuuttitasolla kovinkaan merkittäviä:

45
Arkipäivisin alemman koulutustason perheiden lapset käyttivät yhden päivän aikana
ruutuaikaa keskimäärin 72,5 minuuttia, ylemmän koulutustason perheiden lapset
81,4 minuuttia. Viikonloppuisin alemman koulutustason perheiden lapset käyttivät
yhden päivän aikana ruutuaikaa keskimäärin 92,5 minuuttia, ylemmän koulutustason
perheiden lapset 97,5 minuuttia.
Näiden viitteellisten keskiarvojen valossa lasten käyttämän ruutuajan määrä ei myöskään kasva viikonloppuisin kovin merkityksellisesti, vaikka vanhempien kertomuksissa kuvataankin mediankäytön olevan viikonloppuisin vapaampaa. Tosin on todettava,
että käytetty laskentatapa on todella epätarkka, koska tarkkaa ajankäyttötietoa ei
tässä tutkimuksessa kerätty.
Molemmissa vertailuryhmissä on pääsääntöisesti käytössä jonkinlaiset lapsille asetetut medialaitteiden ajankäytön rajat. Rajojen käytössä korkeammin koulutettujen
perheiden vanhemmat ovat hieman vapaampia. Vastaajista 68 % ilmoitti rajojen olevan tapauskohtaisesti sovittavia, alemman koulutustason perheissä vastaavan luvun
ollessa 54 %. Alemman koulutustason perheissä tiukasti sovituista ajankäytön rajoista
kertoi 33 % vastaajista, korkeammin koulutetuista 14 %. Korkeammin koulutettujen
perheissä ennalta sovittu ruutuaika näyttäytyi keskiarvojen valossa hieman pidemmältä kuin alemmin koulutetuilla.
Yli 60 %:ssa kummankaan vertailuryhmän perheistä ei ollut käytössä ennalta sovittuja
pelipäiviä digipelien pelaamiseen. Jonkin verran vanhempien kertomuksissa esiintyi,
että konsolipelien pelaaminen ajoittui viikonloppuun, mutta kännyköillä saatettiin
pelata pitkin viikkoa.
Mediankäyttöön, ikärajojen ja sisältösuosituksien noudattamiseen ja perheiden sisäisiin sääntöihin liittyvissä kysymyksissä vertailuryhmien vastaukset vaikuttivat hyvin
samansuuntaisilta kuin koko vastaajajoukon yleisessä tarkistelussa. Internet-palveluiden ja digitaalisten pelien ikärajojen noudattamisen osalta alemmin koulutettujen
vanhempien ryhmä oli valveutuneempi verrattuna sekä ylemmin koulutettuihin, että
koko vastaajajoukon yleiseen tarkisteluun. Alemmin koulutetuista vanhemmista ikärajoja noudatti “aina” 50 % vastaajista, koko vastaajajoukosta 37 % ja ylemmin koulutetuista vanhemmista 25 %.
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Kysyttäessä vanhempien huomaamista haitoista lasten mediankäytön yhteydessä
korkeammin koulutettujen vanhempien ryhmä oli paikoitellen havainnut haittoja selvästi alemmin koulutettuja enemmän. Esimerkiksi lapsen vaikeus lopettaa medialaitteiden käyttö oli korkeammin koulutettujen ryhmässä havaittu selvästi paremmin
(68 %) kuin alemmin koulutettujen ryhmässä (33 %). Samoin lapsen vaikeus pitää
kiinni yhdessä sovituista mediankäytön säännöistä nousi selvästi paremmin esille korkeammin koulutetuilla (50 %) kuin alemmin koulutetuilla (21 %). Vanhemman tarve
puuttua lasten medialaitteiden / internetin käytön päättämiseen näkyi myös suurempana korkeammin koulutettujen ryhmässä (68 %) kuin alemmin koulutetuilla (50 %).
Koko yleisessä vastaajajoukossa tämä näkyi 54 %:lla vastaajista, joten korkeammin
koulutettujen vanhempien kokemus asiasta oli myös koko yleistä vastaajajoukkoa
vahvempi (Kuvio 6).

Kuvio 6. Lasten medialaitteiden / internetin käytön yhteydessä havaittuja haittoja

Lapsen itsensä kokemia ja kertomia haittoja koettiin melko lailla samoin sekä korkeammin että alemmin koulutettujen ryhmissä. Alemmin koulutettujen vanhempien
ryhmä oli havainnut lasten kertomia haittoja selvästi vähemmän (83 % “Ei lapsen itsensä kertomia haittoja”) kuin korkeammin koulutetut (57 %). Koettujen haittojen
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osalta lapsen kertoma päänsärky sekä lapsen kertomat selittämättömät ylävartalon
kuten niskan, selän tai käsien kipuilut nousivat korkeammin koulutettujen vanhempien vastauksissa selvemmin esille, molemmissa esiintyvyys 20 %:n luokkaa, kun
alemmin koulutettujen ryhmässä esiintyvyys oli alle 10 %. Yleisen vastaajajoukon tulokset myötäilevät haittakokemusten osalta tarkemmin alemmin koulutettujen kuin
korkeammin koulutettujen ryhmän tuloksia.

6.8 Lasten mediakulttuuri vanhempien kertomana
Kyselytutkimuksen avoimiin kysymyksiin tuli keskeisten kysymysten osalta vanhemmilta yli 200 kommenttia, joissa vanhemmat kertoivat varsin avoimesti oman kotinsa
“digikulttuurista”. Kommenteissa oli kuvaavaa, miten monet kyselyyn vastanneista
vanhemmista sanoittivat lastensa medialaitteiden käytön aiheuttavan heissä turhautumista ja kodeissa jonkinlaista ylimääräistä kasvatuksellista kitkaa. Hankaluutena koettiin, että vaikka säännöt lasten mediankäytöstä on selvästi sovittu oman kodin sisällä, se ei takaa sitä, että lapsi sitoutuisi sovittuihin asioihin kodin ulkopuolella,
kuten vieraillessaan kaveriensa luona. Moni vanhempi kertoi myös käyttävänsä lasten puhelimissa erillistä hallintaohjelmaa, kuten ScreenTime Parental Control, saadakseen tietoa lapsen mobiilikäyttäytymisestä ja säädelläkseen sitä.

“Sosiaalinen paine runsaampaan ja vapaampaan median käyttöön (kuin
sallin lapselleni) on kova. Pelit on suunniteltu koukuttaviksi. Lapsia houkuttaa enemmän median viihde- kuin hyötykäyttö. Jatkuva rajaaminen
on rasittavaa. Kavereitten luona olemista joutuu rajoittamaan sen mukaan miten ko. perheessä valvotaan (tai pikemminkin ollaan valvomatta) internetin ja isommille tarkoitettujen pelien käyttöä.” (ÄITI 1)
“Aiheuttaa paljon riitaa kun aikaa rajaa sekä olemme usein eri mieltä
siitä mitä laitteesta katsotaan. Mm YouTube on vanhemman kannalta
ongelmallinen.” (ÄITI 2)
“Medialaitteet selvästi passivoivat lasta ja vievät energiaa: käytön jälkeen aina "väsyttää" ja motivaatio tehdä jotakin aktiivista, kuten jalkapalloa tai leikkimistä pihalla, on alhaalla. Laitteisiin uppoaa aina liiaksi
aikaa, vaikka lapsi kuitenkin tekee varsin aktiivisesti muutakin ja syö ja
nukkuu hyvin. Medialaitteet näyttävät nostavan ärsytys- ja aggressiotasoa.” (ÄITI 3)
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“Yleisesti: lapset hakeutuvat pelien ääreen kuin päihderiippuvaiset. Jos
kotona ei saa pelata, etsitään kaveri, jonka luona saa rajattomasti pelata. Pelätään yli ikärajapelejä ja kun perheissä ei ole aikuiset kotona.
Huolestuttava piirre on myös, että älypuhelin ja pelikonsolit vievät
useita tunteja päivästä, joka on pois esim. liikunnasta. Kavereita ei saa
lähtemään ulos pyydettäessä.” (ÄITI 4)
“Nykylapset käyttää älypuhelimia ihan liikaa. Ne pitäisi olla aina mukana ja aina pitäisi olla tavoitettavissa. Media vie liikaa aikaa "normaalilta" puuhailulta kuten ulkoliikunnalta ja terveeltä leikiltä.” (ÄITI 5)

Turhautumisesta huolimatta vanhemmat ymmärsivät myös “väistämättömän”: miten
tietotekninen osaaminen ja laitteiden sekä sisältöjen hallitseminen ovat jo nyky-yhteiskunnassa, mutta eritoten lasten tulevaisuuden kannalta välttämättömiä taitoja.

“Lapsi osaa jo hakea tietoa netistä. Motivoi myös lukemaan opettelua
kun pelasi pelejä ja piti edetä pelissä ohjeiden mukaan. Peliaikaa/laitteen käyttöaikaa rajoitettava muuten hujahtaisi useampikin tunti.” (ÄITI
6)
“On tärkeää opetella medialaitteiden käyttöä, koska niitä käytetään
nykyisin esim. koulussa, opiskelussa ja työelämässä. Toisaalta media
koukuttaa helposti ja se voi olla pois esim. leikistä ja peleistä sekä sosiaalisesta kanssakäymisestä.” (ÄITI 7)
“Itse haluaisin minimoida käytön, mutta nyt olen huomannut että lapsi
onkin koulussa sitten vähän pihalla kun ei osaa käyttää tietokonetta
opiskelussa - iso ristiriitatilanne.” (ÄITI 8)

Vanhempien kokemasta vastuullisuudesta kertoivat kommentit, joissa vanhempi toisaalta kertoo kokevansa huonoa omaatuntoa omasta ajanvietostaan lapsen kanssa ja
salliessaan lasten medialaitteiden käytön luonnollisen yhdessäolon korvikkeena, ja
toisaalta miten lasten media-aikaa ja sisältöjä rajataan kodeissa aktiivisesti.

“Medialaitteiden käyttö on erittäin hyödyllistä ja nykyään jopa välttämätöntä, koska ylemmillä koulutusasteilla tietokonetta käytetään opiskelussa päivittäin. En koe pelikonsoleiden käyttöä hyödylliseksi ja meidän perheessä pelaamiseen onkin asetettu rajat. Ruutuaikaa tulee
päivittäin helposti liikaa, joten rajoitamme yleisesti myös kaikkien medialaitteiden käyttöä.” (ÄITI 9)
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“Käyttäminen yleisesti ottaen nyky-yhteiskunnassa on myönteinen asia,
mutta ruutuaikaa on rajoitettu perheessämme lapsilta. Toisin sanoen
lapset eivät saa pelata/olla somessa niin paljon kuin he haluaisivat.”
(ISÄ 1)
“Välillä tuntuu että jääkö ulkoilu liian vähälle. Koen hieman huonoa
omaa tuntoa siitä, että olenko lapsen kanssa liian vähän ja annanko hänen olla liikaa tietokoneella.” (ÄITI 10)

7 Johtopäätökset ja pohdinta
7.1 Tulosten tarkastelu
Nyt tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohderyhmänä olleiden 7–9 -vuotiaiden lasten vanhemmat ovat hyvin valveutuneita lastensa mediankäytön suhteen.
Kodeissa keskustellaan paljon lasten käyttämistä mediasisällöistä sekä heidän käyttämistään sovelluksista ja palveluista. Perheillä on myös yhdessä sovittuja mediankäytön sääntöjä esimerkiksi lapsille sopivien sisältöjen ja median käyttöaikojen suhteen.
Sääntöjen toteutumista ja lasten mediankäyttöä myös valvotaan – lasten vanhemmat
kertoivat muun muassa erillisten valvontaohjelmien käytöstä kodin medialaitteissa.
Yleisen ruutuaikasuosituksen räikeistä ylityksistä ei tämän tutkimuksen yhteydessä
noussut esille minkäänlaista näyttöä, vaikka muissa tuoreissa tutkimuksissa on kerrottu karua kieltä ruutuaikasuositusten vähäisestä noteeraamisesta ja suosituksen
räikeistä ylityksistä. Vanhemmat kertoivat myös tuntevansa hyvin mediatuotteiden
PEGI-ikä- ja sisältösuositusjärjestelmän ja pääsääntöisesti toteuttavansa suosituksia
kodin mediavalinnoissa. Silti vanhempien kertomissa kuvauksissa nousivat hyvän tietämyksen ja vastuullisen ajattelun ohella esille osittainen epätietoisuus ja turhautuminen lasten mediankäytön negatiivisista vaikutuksista. Moni oli havainnut negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi lapsensa yleisessä aktiivisuudessa. Lasten mediankäyttö
aiheuttaa kodeissa myös riitoja. Vanhemmat kokivat, että lasten mediankäyttö sujuu
sovittujen sääntöjen mukaisesti silloin kun ollaan yhdessä ja vanhemmalla on mahdollisuus seurata lapsen mediankäyttöä. Ongelmia syntyy, kun valvontaa ei pystytä
järjestämään: kun lapsi on yksin kotona vanhempien ollessa töissä, tai kun lapsi on
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kavereidensa seurassa ja kaveriperheissä suhtaudutaan vapaammin lasten mediankäyttöön.
Osassa vanhempien kertomuksista heijastui, miten vanhemmat peräänkuuluttivat
lasten mediankäyttöön korkeampaa vastuullisuutta sekä toisilta vanhemmilta, kouluilta että lähikirjastoilta, joissa voi olla vapaasti ja ilman valvontaa käytettäviä medialaitteita. Samoin yhteisölliseen ja yhteiseen mediakasvatukseen toivottiin osallisuutta myös poliisilta.
Tehty kyselytutkimus osoitti, että lasten mediankäyttö herättää heidän vanhemmissaan paljon kysymyksiä, pohdintaa ja tarvetta tehdä ratkaisuja lasten terveellisen mediatulevaisuuden takaamiseksi. Vanhemmat kuvasivat paitsi lasten mediankäyttöön
liittyviä omia negatiivisia ajatuksiaan, myös lapsissa havaitsemiaan vaikutuksia kuten
medialaitteisiin “koukuttumista”. Vanhempien kertoman perusteella jonkinlaisen alkavan riippuvuussuhteen syntyminen on jo totta osalla näistä pienistä lapsista.
Tämän tutkimuksen valossa lapsiperheiden media-arki näyttäytyy paljolti samanlaisena kuin Lapsiperheiden mediakysely 2012:n tuloksissa (Pääjärvi ym. 2012, 44–46),
vaikkakin näiden tutkimusten välissä on kulunut kuusi vuotta. Vuoden 2012 tutkimuksessa kuvataan lapsen levottomuutta mediankäytön jälkeen, jonkin mediasisällön lapselle tuottamaa pelkokokemusta ja toisaalta perheissä käytävää mediakeskustelua ja ikärajojen noudattamista hyvin samantyylisesti kuin nyt tehdyssä tutkimuksessa. Myös vanhempien velvollisuus vastuullisuuteen ja toive laaja-alaisemmasta
vastuun kantamisesta nousevat molemmissa tutkimuksissa vanhempien kertomina
hyvin esille. Voisi siis ajatella, että vanhemmat ovat mediakasvattajina edelleenkin
hyvällä tiellä, vaikka mediankäyttömäärät ja erilaisten kiinnostavien sisältöjen määrä
ovat tällä välin kasvaneet, ja kasvu jatkuu.

Sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä tutkineen ristiintaulukoinnin
tuottamat havainnot
Viime vuosina on yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa esitetty, että hyvinvoinnin jakaantuminen on alkanut Suomessa vahvasti polarisoitua, eli jakaantua selvem-
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min hyvinvoivien ja huonosti pärjäävien ääripäihin. Samalla on arvioitu, että hyvinvoinnin vajeet ja sosiaaliset ongelmat alkavat kerääntyä yksille ja samoille perhekunnille ja suvuille sukupolvesta toiseen (ns. ylisukupolviset ongelmat).
Päiväkotimaailmaan kytkeytyneen monivuotisen DAGIS-tutkimushankkeen yhteydessä Suvi Määttä ja muu tutkimusryhmä tekivät vuosina 2015–2016 poikkileikkaavan
tutkimuksen kotiympäristön ja vanhempien koulutustason vaikutuksesta esikouluikäisten lasten ruutuaikaan, osallistujina 864 3–6 -vuotiasta päiväkotilasta vanhempineen. Tutkimuksen tuloksissa todetaan jo useita aiempia tutkimusnäyttöjä tukevasti
perheen sosioekonomisen taustan vaikuttavan esikouluikäisten lasten mediankäyttöön monilla tavoin. Korkeamman koulutustason omaavilla vanhemmilla oli tutkimuksen mukaan tiukempi käsitys lapselle sopivasta päivittäisestä ruutuajasta ja he
itse käyttivät vähemmän medialaitteita lasten nähden verrattuna alemman koulutustason omaaviin vanhempiin. Myös korkeamman koulutustason omaavien vanhempien lapset käyttivät vähemmän aikaa medialaitteiden ääressä. Näin vanhempien
omat asenteet, uskomukset ja toimintamallit loivat lapselle tärkeän esikuvan toivotunlaisesta, lasta itseänsä suojaavasta toiminnasta. (Määttä ym. 2017, 1–2.)
Kääntäen Määtän tutkimusryhmän tekemä tutkimushavainto toisin päin, matalamman koulutustason omaavien vanhempien lapsilla olisi ajallisesti enemmän ruutuaikaa. Näin näissä kotitalouksissa asuvat lapset altistuisivat enemmän myös liiallisesta
mediankäytöstä mahdollisesti syntyvälle haittakehitykselle. Sosioekonomisesta näkökulmasta korkeampi koulutustaso liitetään usein terveemmän elämäntavan parempaan omaksumiseen ja toteuttamiseen kuin alempi koulutustaso. (Määttä ym. 2017,
2.)
Tutkimuksellisen yleiskatsauksen lisäksi nyt tehdyssä tutkimuksessa etsittiin myös
vahvistusta Määtän tutkimusryhmän tekemiin havaintoihin vanhempien sosioekonomisen taustan vaikutuksesta kodeissa vallalla olevaan mediakulttuuriin. Yleisestä tutkimuksesta erillinen, vanhempien koulutustasoeroon perustuva ristiintaulukointi antoi kiintoisia tuloksia sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksesta. Saatujen tulosten
valossa alemmin koulutetut vanhemmat suhtautuivat myönteisemmin lastensa mediankäyttöön ja olivat myös itse enemmän läsnä lastensa mediankäyttötilanteissa.
Samoin alemmin koulutetut vanhemmat kokivat aikuisen läsnäolon lasten median-
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käyttötilanteissa merkittävästi tärkeämmäksi kuin korkeamman koulutustason omaavat vanhemmat. Oletettavasti runsaamman yhdessä tekemisen myötä alemmin koulutettujen vertailuluokkien vanhemmat kokivat myös olevansa tarkemmin tietoisia
lastensa käyttämistä sovelluksista ja palveluista sekä lasten laitteiden parissa käyttämästä kokonaisajasta.
Korkeammin koulutetut vanhemmat olivat tulosten valossa vähemmän itse läsnä lastensa mediankäyttöhetkissä, mikä voi näkyä tuloksena, että vanhemmat kokivat tietävänsä lastensa mediankäytöstä hieman suuripiirteisemmin kuin alempien koulutusluokkien vanhemmat. Hyvä kysymys pohdittavaksi on, kehittyvätkö korkeammin
koulutettujen vanhempien kielteiset asenteet lasten mediankäyttöä kohtaan yleisestä sivistyneisyydemmyydestä vai siitä, että vanhemmat eivät ylipäätään itse osallistu
lastensa mediankäyttöhetkiin, eivätkä näin oikeastaan tiedä tarpeeksi lastensa tekemisistä. Eli yleistäen, vanhempien läsnäolo lasten mediankäyttöhetkissä voisi lisätä
heidän tietoisuuttaan lasten tekemisistä, ja näin ollen myös hälventää epäluuloja.
Tutkimuksen tulosten vertaaminen sosioekonomisten tekijöiden vaikutusten osalta
niitä aiemmin tutkineeseen Määtän tutkimusryhmään (Määttä ym. 2017) tuottaa
osaltaan samankaltaisia havaintoja, osaltaan päinvastaisia. Samansuuntaisia tutkimukset ovat siinä, että vanhempien korkeampi koulutustaso näyttäytyy korkeampana valveutuneisuutena ja runsaan mediankäytön mahdollisten mukanaan tuomien
haittavaikutusten parempana ymmärtämyksenä ja pyrkimyksenä terveempään mediakulttuuriin perheissä. Yhtäläistä tutkimuksissa oli myös havainto, että alemman
koulutustason omaavat vanhemmat voivat olla myötämielisempiä lasten mediankäytölle ja näyttävät osallistuvan myös itse lasten kanssa yhteiseen mediankäyttöön.
Määtän tutkimusryhmän tekemissä havainnoissa vanhempien korkeampi koulutustaso korreloi paitsi vanhempien ilmaisemana vastuullisuutena, myös heidän lastensa
vähempänä mediankäyttönä ja lyhyempinä mediankäyttöaikoina (ruutuaika). Tästä
poikkeavana tuloksena nyt tehty kyselytutkimus synnytti lasten viitteellisiä mediankäyttöaikoja laskemalla ja vertaamalla havainnon, että korkeammin koulutettujen
vanhempien perheissä lapset käyttivät hienokseltaan pidempiä mediankäyttöaikoja.
Havaintoa sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksista vanhempien media-asenteisiin
on kuitenkin pidettävä totuudenmukaisena paitsi Määtän tutkimusryhmän tekemä-
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nä, myös tämän tutkimuskyselyn yhteydessä. Ristiintaulukoinnissa käytetyn vertailuparin ajattelun ja asenteiden eroavuudet toistuivat johdonmukaisesti ja uskottavasti
kyselyssä olennaisesti toisiinsa liittyvien kysymysten osalta ja muodostivat näin havaittavan korrelaation (Singh 2007, 146): vanhempien koulutustaso vaikuttaa heidän
asenteisiinsa lastensa mediankäyttöä kohtaan.

7.2 Tutkimuksen tulosten luotettavuus
Kyselytutkimuksen julkaiseminen ajallisesti riskialttiiseen ajankohtaan, koulujen päättymisen välittömään läheisyyteen (toukokuun loppu – kesäkuun alku 2018) herätti
etukäteen epäilyksiä tutkimuksen tavoittavuudesta ja tutkimussuunnitelmaan kirjatun vastausten tavoitemäärän saavuttamisesta. Määrällisen tutkimuksen keinoin tehtävässä tutkimuksessa tavoitteena on suuri vastaajamäärä, alle 100:n jäävä vastaajamäärä olisi voinut olla tutkimuksen kannalta uskottavuusongelma. Riskiaikataulusta
huolimatta kyselyyn tullut vastausmäärä täytti kyselylle ennalta asetetun vastausten
tavoitemäärän, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Teknisesti ja työvaiheiden
osalta tutkimus eteni aiemmin laaditun tutkimussuunnitelman mukaisesti. Ainoastaan kyselytutkimuksen (aineistonkeruu) sulkemisen jälkeinen aikataulu viivästyi.
Tilaajanäkökulmasta tutkimuksen voidaan katsoa tuottaneen tuloksia, joita voidaan
jatkossa käyttää Pelituen tukipalvelujen kehittämisessä.
Kyselytutkimuksessa annettiin merkittävä painoarvo lasten mediankäyttöaikojen
(ruutuaika) ja niihin liittyvien rajoitusten selvittämiselle. Joissakin yhteyksissä on kritisoitu sitä, että ruutuaika ei enää olisi relevantti lasten mediankäytön mittari. Tähän
opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen pohjalta on perusteltua väittää, että
ruutuaika – mediankäyttöön erilaisten medialaitteiden parissa kuluva kokonaisaika
on edelleenkin relevantti mittari siihen, mitä tulee lasten staattisen paikallaan olemisen, liikkumattomuuden ja niistä mahdollisesti seuraavien fyysisen terveyden haittavaikutusten kokemiseen. Psyykkisten haittavaikutusten kokemisen mittaamiseen validimpi keino on käytettyjen mediasisältöjen visuaalisen kuvaston ja toiminnan tutkiminen. Psyykkisten haittavaikutusten riskejä ja syntymekanismeja on jo laajalti tutkittu ja kuvattu muussa tutkimuskirjallisuudessa, ja niitä voidaan pitää kiistattomasti
todistettuina.
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On myönnettävä, että tutkimustulosten validiteetti on osin kahtiajakoinen ja sitä voidaan pohtia neutraalisti. Tutkimus osoittaa kyselyyn osallistuneiden vanhempien
vankkaa tietämystä ja vastuullisuutta lastensa mediankäytön osalta, siltä osin tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten havaintoja ja olettamuksia suomalaisten vanhempien valveutuneisuudesta.
Toisaalta validiteetti edustaa myös tutkimustulosten yleistettävyyttä (Singh 2007,
79). Tämän tutkimuksen havainto lapsiperheiden ruutuajan käytön maltillisuudesta ja
yleisen ruutuaikasuosituksen hyvästä toteutumisesta ei ole yleistettävissä – useat
muut tutkimukset aiheesta, kuten Niko Männikön väitöskirjatutkimus (2017), Lasten
ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (2016) ja DNA:n koululaistutkimus 2018
osoittavat, että ruutuaikasuositus ei Suomessakaan toteudu kovin hyvin ja suosituksen ylitykset voivat olla suuria. Ristiriidan selittäjänä voidaan kuitenkin pohtia, vaikuttaako tämän tutkimuksen tulokseen se, että kohteena olivat nuorempien 7–9 -vuotiaiden lasten perheet kuin muissa edellä mainituissa tutkimuksissa. Tutkimuksille on
yhteistä, että niiden havaintojen mukaan ruutuajan määrä kasvaa lapsen iän myötä.
Toisekseen, nyt tehdyn tutkimuksen vastaajajoukko on pieni (n=129) ja aineiston käsittely melko pinnallista verrattuna edellä mainittuihin, joten on parasta pidättäytyä
tutkimustulosten yleistyksistä.
Useimmat suomalaiset lasten mediankäyttöön liittyvät kyselytutkimukset ovat käyttäneet kohderyhmänään jo varttuneempia lapsia ja nuoria, kuten 11–17 -vuotiaita,
tai kuulleet lasten vanhempien ääntä. Tämän opinnäytetyön teoriapohjana on käytetty enimmäkseen näiden vanhempiin lapsiin kohdistuvien tutkimuksen tuloksia ja
havaintoja. Siltä osin näiden aiempien tutkimusten tuloksista ei ole kannatettavaa
tehdä juuri minkäänlaisia rinnastuksia nyt tutkittujen pienempien lasten (7–9 -vuotiaiden) netin käyttöön, eikä toisinpäin. Tällaisten kyselytutkimusten tuloksia voi kuitenkin käyttää suuntaviivoina käytettyjen palvelujen ja sisältöjen osalta sekä huomioida, että pienemmät lapset ovat varttuessaan kuitenkin todennäköisesti menossa
kohti samantapaista mediasisältöjen käyttökulttuuria kuin mistä heitä vanhemmat
lapset kertovat tutkimuksissa nyt.
Samoin kyselytutkimuksen luotettavuuteen liittyy piirteitä, joiden valossa tutkimuksen tuloksista tehtäviä pitkälle vietyjä yleistyksiä on syytä välttää. Nimittäin kyselytut-
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kimuksiin voivat vastata enimmäkseen ne, jotka yleisellä tasolla suhtautuvat myönteisesti kyselytutkimuksiin. Toiseksi, kyselytutkimuksiin vastaavat ne, jotka kokevat
kyselyn aiheen itselleen kiinnostavaksi ja mahdollisesti oman toimintansa kyselyn aiheen ja sisällön valossa positiiviseksi ja oikeanlaiseksi. Oikeutettu kysymys on myös,
vastaavatko kaikki kyselyyn vastaajat täysin rehellisesti ja oman ajattelutapansa ja
kokemuksensa mukaisesti? Singh (2007, 68) pitää kyselytutkimuksen yhtenä heikkoutena riskiä, että vastaaja alkaa muovaamaan vastauksiaan sellaisiksi, mitä hän omassa mielessään ajattelee tutkijan haluavan kuulla. Tällöin ainakin osittain vailla todellisuuspohjaa olevat vastaukset voivat alkaa vääristämään tutkimuksen tuloksia.
Kolmanneksi, ennalta ilmoitettu kyselyn pitkä kesto voi karsia vastaajien kiinnostusta
aloittaa kyselyyn vastaamisen. Nykyisessä, nopeutta suosivassa kiireisessä yhteiskunnassa ennalta ilmoitettu noin 10–15 minuuttinen kyselyn kesto voi tuntua osalle ihmisistä liian pitkältä.
Eli monen tekijän, ajattelumallin ja asenteen kautta kyselyyn lopulta osallistuva vastaajajoukko voi olla jo ennalta jonkin verran värittynyt. Mikä sen vaikutus on tutkimuksen kokonaistulokseen, jää arvailuksi.

7.3 Jatkotutkimusehdotukset
Tutkimuksen pohjalta olisi perusteltua kuulla jatkossa myös lasten omaa kertomaa,
lapsen ääntä sekä paneutua syvällisemmin kodeissa toteutettaviin yhteisiin mediankäytön sääntöihin, kodin ”digistrategiaan”. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei kerätty
taustatietoa vanhempien omasta netinkäyttö- tai digipelihistoriasta, mutta on tärkeää ymmärtää, että vanhemman omalla myönteisellä media-asenteella ja osallistumisella lasten kanssa yhteiseen mediankäyttöön sekä toisaalta vanhemman omalla toiminnalla medialaitteiden parissa voi olla roolimallin ja mallioppimisen kautta merkittävä vaikutus lasten vielä kehittymässä oleviin mediankäyttötapoihin. Tässä olisi
mahdollisen jatkotutkimuksen paikka, esimerkiksi laadullisen tutkimuksen keinoin
tehtävälle syvällisemmälle haastattelututkimukselle.
Radeskyn ja Morenon (2018) mukaan lasten vanhemmat kokevat älypuhelimensa
stressin aiheuttajiksi siinä missä stressin lievittäjiksikin, riippuen laitteen käyttötavasta ja -tarkoituksesta. Huomattavaa kuitenkin on, että vanhempien keskittymisellä
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omiin älypuhelimiinsa on monia luonnollista lapsi–vanhempi -vuorovaikutussuhdetta
häiritseviä piirteitä: käyttäessään laitteita vanhemmat puhuvat vähemmän lapselleen, vastaavat hitaammin lapsen huomiontarpeeseen ja voivat ylireagoida lapsen aiheuttamaan “keskeytykseen”. Samoin laitteeseen keskittyminen heikentää vanhemman kykyä seurata lapsensa käyttäytymistä ja ajattelua. Ja osaltaan, laitteen aiheuttama stressi voi heijastua myös vanhemmalta lapselle. (Radesky & Moreno 2018.)
Osana hyvää mediakasvatusta Radesky ja Moreno kehottavat vanhempia tarkistelemaan omia mediankäyttötottumuksiaan ja tarvittaessa laatimaan “ruutuaikasääntöjä” myös itselleen, esimerkiksi niin että vanhempi tarkistaisi laitteensa viestejä ja
ilmoituksia enimmäkseen silloin, kun muu perhe ei ole tilanteessa paikalla ja että yhteisellä vapaa-ajalla yritettäisiin pärjätä ilman laitteiden tarkistelua ainakin ruokailuja nukkumaanmenoaikoina. (Radesky & Moreno 2018.)
Myös Määtän tutkimusryhmän (Määttä ym. 2017) jatkokehitysehdotuksissa painotettiin, että tulevaisuudessa tulisi keskittyä tarkemmin vanhempien omiin käsityksiin
lastensa sopivasta päivittäisestä ruutuajasta sekä vanhempien omaan mediankäyttöön lasten läsnä ollessa. Tämä voisi tarkoittaa yhtä lailla sitä, että käsitys ruutuajan
rajoittamisen ja valvomisen tarpeellisuudesta nostettaisiin mediakasvatuksessa vieläkin tärkeämmäksi prioriteetiksi, mutta toisaalta myös sitä, että vanhemmat saataisiin
ymmärtämään entistä paremmin oman toimintansa vaikutukset lapseen mediankäytön roolimallina. Yhtäältä roolimallina toimiminen voisi olla sitä, että vanhempi osallistuu lasten kanssa yhteiseen mediankäyttöön ja pyrkii löytää itsestään myös leikillisen, pelaamiseen osallistuvan puolen, mutta toisaalta osaa toimia vastuullisena roolimallina omien mediankäyttötottumustensa kautta: niin että vanhempikin osaa tarvittaessa olla irrallaan älypuhelimestaan.
Aiheen kiinnostavuuden ja kerätyn tutkimusaineiston potentiaalin näkökulmista tutkimus jäi kesken työn sisällön rajaamisen tarpeen vuoksi. Kiinnostavaa olisi ollut
tehdä kyselytutkimuksen tuloksista isät–äidit -vertailuparin ristiintaulukointi ja analysoida eroavuuksia isien ja äitien kertomassa sekä jatkaa sosioekonomisten tekijöiden
vaikutusten selvittämistä vielä koulutustasoeroja pidemmälle, esimerkiksi tuloluokkien mukaisiin vertailupareihin.
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7.4 Lopuksi
Vaikka tämä opinnäytetyö on vahvasti kytköksissä haitallisen netin käytön ilmiöön ja
tutkii ilmiötä haittavaikutusten näkökulmasta, ei netin käytössä pidä nähdä pelkästään negatiivisia puolia. Lapsi tai nuori pelaa, koska se antaa hänen elämäänsä uusia
sisältöjä ja merkityksiä. Jotakin lasten kokemista internetin käytön hyödyistä kertoo
myös se, että Net Children Go Mobile -tutkimukseen seitsemässä Euroopan maassa
vastanneista 9–16 -vuotiaista lapsista (n=3500) jopa 36 % kertoi kokevansa “omana
itsenä olemisen” helpommaksi netissä kuin toisten ihmisten kanssa kasvotusten (Mascheroni & Ólafsson 2014, 45).
Yleisesti ymmärrettyjä netin käytön positiivisia puolia ja hyötyjä ovat uuden tiedon ja
ideoiden löytäminen, yleishyödyllinen tiedonhaku maailman sekä lähialueen tapahtumista, tarkka aihekohtainen tiedon- tai palveluhaku, yleisen tietoisuuden lisääminen,
erilaisten ryhmien ja ryhmätyöskentelymahdollisuuden hyödyntäminen sekä yhteydenpito sosiaalisiin kontakteihin maantieteellisestä etäisyydestä riippumatta (The
American Academy of Pediatrics AAP 2016b, 2). Edellä mainittua listaa lukiessa voi
tuntua siltä, etteivät lapset käytä tällaisia mahdollisuuksia hyväkseen. Totta – eivät
vielä. Lapsille netin ja medialaitteiden käyttäminen on vielä opettelua, jossa viihdepalvelut ja pelaaminen näyttelevät suurta osaa, mutta iän karttuessa laitteiden
käyttö tulee kyllä saamaan lisää hyödyllisempiä piirteitä.
Aikuisen voi olla vaikeaa asettua lapsen asemaan ja ymmärtää tämän pohjatonta innostusta ja kiinnostusta vaikkapa digitaalista pelaamista kohtaan. Vanhempina meidän on kuitenkin ymmärrettävä digitaalisen yhteiskunnan nopea kehitys: digitaalisuus ja digitaaliset palvelut tietoverkoissa ovat jo nykyaikaa ja varsinkin edessä olevaa tulevaisuutta, ja se digitaalisen osaamisen taso mikä meillä vanhemmilla nyt on,
on tulevaisuudessa lapsillemme riittämätön taso. Siksi on tärkeää, että lapset saavat
myös kodeissa positiivista kannustusta ja ymmärrystä omalle kiinnostukselleen sekä
kokemuksen, että lapsen vanhempi on tätä kuunnellut parhaansa mukaan.
Vastuullista vanhemmuutta tarvitaan kuitenkin läpi lapsen kaikkien kehityskausien:
varhaiskasvatuksen parista tiedetään, että pienten lasten runsas ajallinen medialaitteiden käyttö vähentää lapsen luonnollista vuorovaikutusta toisten ihmisten, kuten
omien vanhempiensa kanssa. Vuorovaikutuksen vähentymisen lapsen varhaisiällä on
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todettu vaarantavan tämän puhekielen normaalin kehittymisen. Tämän ovat todenneet muun muassa Christakis, Gilkerson, Richards, Zimmerman, Garrison, Xu, Gray &
Yapanel (2009), joiden tutkimuksessa äänitettiin ja analysoitiin 2–48 kuukauden ikäisten lasten luonnollista ääniympäristöä. Päällä ollut televisio paitsi vähensi lapsen ja
tämän vanhemman kielellistä vuorovaikutusta, myös vei lapsen huomiota pois tapahtuneesta vuorovaikutuksesta.
Määttä ja muut (2017, 2) viittaavat tutkimuksessaan Biddlen, Pearsonin, Rossin &
Braithwaiten (2010), McVeighin, Zhun, Mountainin, Pennellin, Lyen, Walshin & Strakerin (2016) sekä Jonesin, Hinkleyn, Okelyn & Salmonin (2013) tutkimusartikkeleihin
todetessaan, että esikouluikä on lapsen elämässä kehityskausi, jonka aikana opitaan
monet tavat ja taidot. Tällöin opitut tavat voivat seurata lasta myöhemmälle lapsuuteen ja aina aikuisuuteen saakka. Tämän varhaisen kehityskauden aikana lapset ovat
vielä pitkälti riippuvaisia huoltajiensa tekemistä arjen valinnoista. Näin ollen huoltajan vaikutus esikouluikäisen lapsen ruutuaikaan voi olla suurempi kuin vaikutus kouluikäiseen.
Varhaisikä ja esikouluikä ovat monien keskeisten taitojen kehittymisen ja lapsen terveen aikuisuuden kannalta “suunnannäyttäjävuosia”, mutta nopea kasvu ja kehitys
sekä uusien taitojen kehittyminen jatkuvat läpi kouluiän varhaisaikuisuuteen ja aikuisuuteen asti. Sen takia aikuisten (lasten vanhempien ja muiden läheisten, sekä ammattikasvattajien) tulisi olla valveutuneita ja tarkkoja jo lapsen aloittaessa oman digitaalisen kulttuurinsa kehittämistä, olipa lapsen ikä mikä tahansa. Kouluopetuksessa
on viime vuosina otettu vauhdikasta digiloikkaa kohti monipuolisia oppimisympäristöjä ja -välineitä. Koulujen digitaaliset oppimisympäristöt ja sovellukset, kuten Sanoma Pro:n toteuttama ja ylläpitämä Bingel-palvelu ovat taatusti hyödyllisiä ja osaltaan ohjaavat lasta terveen digikulttuurin suuntaan. Näissä leikki ja pelaaminen on
osattu valjastaa oppimisen välineeksi. Hyötypelaamista oppimisen välineenä tuskin
monikaan mielipide kyseenalaistaa.
Kouluissakin joudutaan silti vielä pohtimaan rajanvetoa medialaitteiden opetuskäytön ja lasten vapaan käytön välillä. Ranska esimerkkimaana kielsi kansallisella lainsäädännöllä 5. elokuuta 2018 alkaen alle 15-vuotiaiden koululaisten omien puhelinten,
tablet-laitteiden ja älykellojen käyttämisen koulupäivien aikana (Business Insider Nor-
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dic 3.9.2018). Ranskan hallitus on perustellut uuden lain voimaantulon huolestumisella laitteiden aiheuttamista häiriöistä ja riippuvuudesta lapsille. Keskustelua samantyyppisen ratkaisun tarpeellisuudesta on käyty monissa muissakin maissa, kuten Englannissa ja Suomessa. Suomessa Opetushallitus on linjannut medialaitteiden käyttöä
koulussa vuonna 2017 julkaisemassaan oppaassa ”Tietokoneen, kännykän ja muiden
mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa”
(Francke, Heikkilä, Lahtinen, Tyrkkö & Vanttaja 2017).
Vuodesta 2006 lähtien Eu Kids Online -verkosto on tutkinut sekä netinkäytön mahdollisuuksia, että riskejä lapsille todeten niiden kulkevan käsi kädessä: mitä enemmän lapset käyttävät nettiä, sitä laajempia hyödyllisiä mahdollisuuksia siitä voi avautua, mutta aivan samaan aikaan mahdollisuus haitallisillekin kokemuksille kasvaa
(Mascheroni & Ólafsson 2014, 6). Mutta koska saamme jatkuvasti uutta, tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa runsaaseen netin käyttöön liittyvästä haittakehityksestä ja tulevaisuuden uhkakuvista, meillä on mahdollisuus ja kasvattajan velvollisuus pohtia, millaisen tulevaisuuden lapsillemme haluamme pohjustaa ja tarvittaessa puuttua ja suojata lasta.
Osa Nuoret verkossa -tutkimukseen osallistuneista kaikkein nuorimmistakin vastaajista kertoi, ettei ollut kysynyt vanhemmiltaan lupaa jonkin ikärajasäädellyn palvelun
tai sovelluksen käyttöön. Jopa kolmasosa 11–12 -vuotiaista kyselyyn osallistuneista ei
ollut kysynyt vanhempien lupaa minkään verkkopalvelun käyttöön (Nuoret verkossa
2017, 11). On hälyttävää, jos jo pienten lasten pitää peitellä ja vääristellä mediankäyttöään vanhemmilleen. Hyvää vanhemmuutta ja mediakasvatusta on vanhemman
aito kiinnostus lapsen mediankäyttöä kohtaan ja pyrkimys kiihkottomaan keskusteluun lapsen kanssa. Kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus voi
avata lapsessakin vilpittömän tahdon olla avoin ja rehellinen oman mediankäyttönsä
suhteen.
Kun perheissä mietitään lasten mediankäytön mahdollisesti haitallisia vaikutuksia,
kannattaa aluksi käydä läpi nämä yksinkertaiset kysymykset ja sen jälkeen käydä lapsen kanssa rehellinen keskustelu kotiarjen sujuvuudesta:
- Onko digipelaamisen tai mediankäytön lopettaminen lapselle hankalaa?
- Uhkaavatko arjen muut tehtävät jäädä lapsella tekemättä?
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- Syntyykö digipelaamisesta tai mediankäytöstä lasten kanssa keskustellessa riitaa?
- Vaikuttaako siltä, että lapsi pelaa tai käyttää mediaa salaa tai yrittää muutoin vääristellä mediankäyttöään?
Tämän tutkimuksen yhteydessä näistä kysymyksistä moniin tuli vanhemmilta hälyttäviä vastauksia jo nyt, vaikka kohderyhmänä olleet lapset olivat varsin pieniä, 7–9 vuotiaita.
Puhuttaessa lasten digikulttuurin synnystä ja hyväksyttävästä sisällöstä, kysymys on
enimmäkseen tasapainosta. Perustavanlaatuinen mediankäyttöä ohjaava kysymys
voi olla mistä muusta median parissa käytetty aika on pois? Mitä muuta mukavaa ja
hyödyllistä voisimme sinä aikana tehdä ja kokea? Mikä hieno kokemus tai taito voi
jäädä avautumatta keskittyessämme ylen määrin medialaitteisiin? Mikä sosiaalinen
tapahtuma tai kuka ihminen jää kohtaamatta? Varttuva lapsi on vielä elämänsä alkutaipaleella ja uusien taitojen kartuttamiseksi tarvitsee monipuolista altistamista ympäröivälle maailmalle ja uusille kokemuksille.
Kun laitteiden, palvelujen ja sovellusten parissa käytetty aika on järkevissä rajoissa,
käytetyt palvelut ja sovellukset käyttäjän ikätasoon ja ymmärrykseen nähden tasapainossa ja arki muutoinkin kunnossa, netin käyttö voi tuoda hyvä lisäsisältöä elämään.
Samoin lapsilla olisi hyvä olla vanhempien kanssa yhteinen ymmärrys ja sovitut pelisäännöt netin käytöstä. Kasvavien lasten kanssa on perusteltua kiinnittää huomiota
riittävään unen saantiin sekä muuhun harrastamiseen, lukemiseen ja liikuntaan (Kuuluvainen & Mustonen 2017, 45), jotka tukevat lapsen mahdollisuuksia kehittyä tasapainoiseksi aikuiseksi.
Lienee väistämätöntä, että internet ja medialaitteiden käyttäminen paitsi muokkaavat meidän ja lastemme lukutottumuksia, myös jäsentelevät aivoratojamme uusiksi.
Nopeatempoisella monen asian katselulla ja yhtäaikaisella tekemisellä, ns. multitaskaamisella tulee olemaan vaikutuksensa mieliimme, oppimiskykyymme ja muistitoimintoihimme. Ihminen on kuitenkin aina sopeutunut ihmiskunnan kannalta suuriin
mullistuksiin sekä uusiin keksintöihin ja keksinyt tapansa elää niiden kanssa.
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Lasten digikulttuurin syntysijoilla
Kysely kartoittaa alakoulun 1–3 -luokkalaisten oppilaiden vanhempien digitietämystä, asenteita sekä
kokemuksia liittyen lastensa median ja internetin käyttöön. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15
minuuttia.
Kysely on osa Jyväskylän ammattikorkeakouluun tehtävää Sosionomi AMK -opinnäytetyötä, josta vastaa
sosionomiopiskelija Jukka Huovinen. Tutkimustyön tilaajana toimii Kuopion seudun mielenterveysseura
Hyvä Mieli ry / Pelituki.
Tutkimustyöhön ja kyselyyn liittyvät tiedustelut: jukka.huovinen@student.jamk.fi

1 TAUSTATIEDOT
1.1 Kyselyyn vastaaja on
Äiti
Isä
Vanhemmat yhdessä
Muu huoltaja

1.2 Kyselyyn vastaajan syntymävuosi
Kirjoittakaa syntymävuosi numeroina (4 numeroa)
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1.3 Kyselyyn vastaajan koulutus
Merkitkää korkein tutkintonne
Peruskoulu
Lukio
Ammattikoulu
Opisto- tai ammattikorkeakoulu- tai alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)
Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)

1.4 Perheen yhteenlaskettu vuotuinen tulotaso, EUR
Merkitkää nettotulo (tulotaso verojen jälkeen)
Alle 15 000
15 000–24 999
25 000–34 999
35 000–49 999
50 000–79 999
80 000–100 000
Yli 100 000
En halua kertoa

Jos perheessänne on useampia kohderyhmään kuuluvia lapsia (alakoulun 1–3-luokkalaiset), miettikää seuraavat
vastauksenne nuorimman lapsen näkökulmasta.

1.5 Onko lapsi tyttö vai poika?
Tyttö

Poika

1.6 Lapsen ikä?
7 vuotta

8 vuotta

9 vuotta
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1.7 Mitä koulua lapsenne käy?
Kirjoittakaa koulun nimi

80 merkkiä jäljellä

1.8 Minkä ikäisenä lapsenne aloitti medialaitteiden omatoimisen käytön?
Medialaitteet on listattu seuraavassa kysymyksessä (Kysymys 2.1)
0–3 vuotiaana

3–5 vuotiaana

5–7 vuotiaana

8–9 vuotiaana

2 KODIN MEDIALAITTEET
2.1 Mitä medialaitteita kotonanne on käytössä?
Valitkaa kaikki kotonanne käytössä olevat laitteet
Televisio
DVD- / Blue-ray -soitin
Älypuhelin
Tietokone
Tablet-laite
Pelikonsoli
Muu, mikä?

3 VANHEMPIEN OMAT KOKEMUKSET MEDIANKÄYTÖSTÄ
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3.1 Vastaajan omat kokemukset mediankäytöstä
Valitkaa kaikki perheeseenne sopivat vaihtoehdot
Katson televisiota
Katsomme televisiota yhdessä lasten kanssa
Käytän älypuhelinta (kännykkä)
Käytämme älypuhelinta yhdessä lasten kanssa
Käytän Tablet-laitetta
Käytämme Tablet-laitetta / tietokonetta yhdessä lasten kanssa

4 / 13

Katson televisiota
Katsomme televisiota yhdessä lasten kanssa
Käytän älypuhelinta (kännykkä)
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Käytämme älypuhelinta yhdessä lasten kanssa
Käytän Tablet-laitetta
Käytämme Tablet-laitetta / tietokonetta yhdessä lasten kanssa
Pelaan pelikonsolipelejä / kännykkäpelejä / internet-verkkopelejä
Pelaamme pelikonsolipelejä / kännykkäpelejä / internet-verkkopelejä yhdessä lasten kanssa

3.2 Lapsen käyttäessä medialaitetta hänen seuranaan on useimmiten
Äiti
Isä
Vanhempi sisarus
Kaveri
Ei kukaan

Jos vastasitte edelliseen "Ei kukaan", koetteko että pitäisi olla?
Kyllä

Ei

3.3 Koen median ja medialaitteiden käyttämisen yleisesti ottaen myönteisenä asiana
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

3.4 Koen omien lasteni median ja medialaitteiden käyttämisen myönteisenä asiana
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

24.9.2018 klo 12.24
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Jos vastasitte edelliseen kysymykseen "EI", kuinka kielteisenä / häiritsevänä koette lasten
medialaitteiden käyttämisen?
Vähän kielteisenä / häiritsevänä
Paljon kielteisenä / häiritsevänä

Perustelkaa halutessanne vastausta 3.4 – vapaaehtoinen

400 merkkiä jäljellä

3.5 Olen tietoinen lapseni medialaitteilla käyttämistä peleistä / palveluista
Kyllä, tarkasti
Kyllä, jokseenkin
En kovin tarkasti
En juuri ollenkaan
Asia ei juurikaan kiinnosta minua

Perustelkaa halutessanne vastausta 3.5 – vapaaehtoinen

400 merkkiä jäljellä
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3.6 Olen tietoinen lapseni medialaitteiden parissa käyttämästä ajasta
Kyllä, tarkasti
Kyllä, jokseenkin
En kovin tarkasti
En juuri ollenkaan
Asia ei juurikaan kiinnosta minua

Perustelkaa halutessanne vastausta 3.6 – vapaaehtoinen

400 merkkiä jäljellä

4 LAPSEN PÄIVITTÄINEN / VIIKOITTAINEN MEDIANKÄYTTÖ
4.1 Kuinka paljon aikaa lapsenne käyttää päivässä median katseluun ja medialaitteiden
käyttöön?
Arvioikaa lapsenne päivittäistä ns. ruutuajan käyttöä valitsemalla jokin allaolevista vaihtoehdoista.
0–30 min

30–60 min

60–90 min

90–120 min

Käyttö arkipäivisin
Käyttö viikonloppuisin

4.2 Onko lapsellanne medialaitteiden käyttöön sovitut ajankäytön rajat?
Ns. ruutuajan ajalliset rajoitukset
Kyllä, tiukasti sovitut
Kyllä, tapauskohtaisesti sovittavat
Ei aikarajoja

yli 120 min
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4.3 Jos lapsellanne on ruutuajan ajalliset rajoitukset, millaiset ne ovat?
0–30 min

30–60 min

60–90 min

90–120 min

yli 120 min

Sallittu käyttö arkipäivisin
Sallittu käyttö viikonloppuisin

4.4 Lasketaanko television katselu yksin tai yhdessä muun perheen kanssa
ruutuaikaan?
Kyllä

Ei

Päätetään tapauskohtaisesti

4.5 Mikäli lapsenne pelaa digitaalisia pelejä, onko hänellä ennalta sovitut pelipäivät?
Digitaalisia pelejä ovat kännykkäpelit, konsolipelit, nettipelit ja tietokonepelit
Kyllä

Ei

Perustelkaa halutessanne vastausta 4.5 – vapaaehtoinen

400 merkkiä jäljellä

4.6 Käytättekö lapsen mediankäytön / internetin käytön rajoittamista
rangaistuskeinona esimerkiksi huonosta käyttäytymisestä johtuen?
Kyllä

Ei

Ei ole ollut tarvetta

4.7 Keskusteletteko lapsenne kanssa hänen käyttämistään mediasisällöistä?
Kyllä
TV-ohjelmien ja elokuvien sisällöistä
Internet-palvelujen ja digitaalisten pelien
sisällöistä

Ei
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4.8 Seuraatteko lapsenne ajan ja mediasisältöjen käyttöä medialaitteilla niihin
asennetuilla erillisillä valvontaohjelmilla?
Esimerkkejä valvontaohjelmista ovat Screen Time ja F-Secure Safe
Kyllä

Ei

4.9 Minkälaisia mediasisältöjä lapsenne käyttävät ajallisesti eniten? Merkitkää sopivat
sisällöt numeroin tärkeysjärjestyksessä.
0 = ei ollenkaan, 1 = vähän / harvoin, 2 = satunnaisesti, 3 = säännöllisesti, 4 = melko paljon / päivittäin.
0

1

2

3

4

Netti-TV tai ohjelmien suoratoistopalvelut kuten YouTube ja YLE
Areena
Musiikin kuuntelu kuten Spotify ja Deezer
Digitaaliset pelit kuten kännykkäpelit, konsolipelit, nettipelit ja
tietokonepelit
Hyötypelit ja oppimisohjelmat kuten Wii Fit -liikuntapelit ja
www.oppijailo.fi
Sosiaalinen media kuten Facebook ja Instagram
Pikaviestipalvelut kuten WhatsApp ja Snapchat
Blogit ja vlogit, nettipäiväkirjat / videopäiväkirjat
Muu, mikä? (Merkitkää nolla, mikäli ette vastaa tähän)

5 LASTEN MEDIANKÄYTÖN VALVONTA
Suomessa voimassa olevan kuvaohjelmalain mukaan elokuvat, televisio-ohjelmat ja digitaaliset pelit on merkittävä ikärajalla
ja sisältösymboleilla. Ilmoitettu ikäraja ei ole suositus, vaan kertoo vähimmäisikärajan sisällön katsojalle. Sisältösymbolit
puolestaan kertovat minkälaista lapsille mahdollisesti haitalliseksi arvioitua sisältöä esitys tai peli sisältää. Symbolit auttavat
tunnistamaan eri ikäisille sallittuja sisältöjä sekä valitsemaan sopivia ohjelmia ja pelejä.

5.1 Tunnetteko median ikärajasuositukset (PEGI 3, 7, 9, 12, 16, 18) ja sisältösymbolit
(kuten Sisältää väkivaltaa)?
Kyllä

Ei
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5.2 Kun lapsenne haluaa katsoa TV-ohjelman tai elokuvan, noudatatteko niissä
ilmoitettuja ikärajoja?
Kyllä, aina

Kyllä, yleensä / useimmiten

Ei lainkaan

5.3 Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia television tai elokuvien
katseluun?
Mukaan lukien televisio, DVD- / Blu-ray -levyt, netti-TV kuten YLE Areena / Ruutu.fi, TV-tallennuspalvelut kuten
DNA Matka-TV, elokuvavuokraamot kuten Netflix / Viaplay.
Kyllä, pysyvät säännöt

Kyllä, tapauskohtaiset säännöt

Ei sääntöjä

Säännöt mihin aikaan televisiota / elokuvia
katsellaan
Säännöt kuinka kauan televisiota / elokuvia
katsellaan
Säännöt millaisia ohjelmia / elokuvia katsellaan

5.4 Kun lapsenne haluaa käyttää internet-palvelua tai pelata digitaalista
peliä, noudatatteko niissä ilmoitettuja ikärajoja?
Kyllä, aina

Kyllä, yleensä / useimmiten

Ei lainkaan

5.5 Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia internetin sisältöjen
käyttöön?
Mukaan lukien digitaalinen pelaaminen, suoratoistopalvelut kuten YouTube / Netflix, pikaviestimet kuten WhatsApp
/ Snapchat ja sosiaalisen median palvelut Facebook / Instagram.
Kyllä, pysyvät säännöt

Kyllä, tapauskohtaiset säännöt

Säännöt mihin aikaan internetin sisältöjä
käytetään
Säännöt kuinka kauan internetin sisältöjä
käytetään
Säännöt millaisia internetin sisältöjä käytetään

6 VANHEMPIEN KOKEMUKSET LISÄTIEDON TAI TUEN
TARPEESTA LASTEN MEDIANKÄYTÖN OSALTA

Ei sääntöjä

käytetään
Säännöt millaisia internetin sisältöjä käytetään
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6 VANHEMPIEN KOKEMUKSET LISÄTIEDON TAI TUEN
TARPEESTA LASTEN MEDIANKÄYTÖN OSALTA
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6.1 Vastaajan omat käsitykset omasta tietämyksestä
Koen tietäväni tarpeeksi lasteni mediankäytöstä ja siihen liittyvistä laitteista, peleistä ja palveluista, niin että
pystyn tukemaan, ohjaamaan ja tarvittaessa rajoittamaan lastani

24.9.2018 klo 12.24

En koe tietäväni tarpeeksi lasteni mediankäytöstä ja siihen liittyvistä laitteista, peleistä ja palveluista, niin että
pystyisin tukemaan, ohjaamaan ja tarvittaessa rajoittamaan lastani

6.2 Mistä saatte tai etsitte lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyvää tietoa ja
opastusta?

400 merkkiä jäljellä

6.3 Tarvitsetteko lisätietoa TV-ohjelmien, elokuvien, digitaalisten pelien ja internetpalveluiden ikärajoista?
Kyllä

Ei

6.4 Millainen lisätieto tai tukipalvelu hyödyttäisi teitä?
Kirjallinen tukimateriaali kuten oppaat
Sähköinen tukimateriaali kuten internet-palvelu
Luento tai tapahtuma esimerkiksi lapsen omalla koululla tai muualla kodin lähistöllä
Kotiin tehtävä tukityö kuten keskustelu ja ohjaus aiheen ammattilaisen kanssa
Muu, mikä?

7 LASTEN MEDIANKÄYTÖN VAIKUTUKSIA

Kotiin tehtävä tukityö kuten keskustelu ja ohjaus aiheen ammattilaisen kanssa
Muu, mikä?
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7 LASTEN MEDIANKÄYTÖN VAIKUTUKSIA
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7.1 Oletteko huomanneet lasten medialaitteiden / internetin käytön yhteydessä
Merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot
Ei havaittuja haittoja
Lapsella vaikeutta lopettaa laitteiden käyttö
Lapsen ärtyneisyyttä laitteiden käytön jälkeen
Lapsella vaikeutta pitää kiinni yhdessä sovituista mediankäytön säännöistä
Lapsella vaikeutta motivoitua muuhun tekemiseen medialaitteiden / internetin käytön jälkeen
Vanhemman tarvetta puuttua lasten medialaitteiden / internetin käytön päättämiseen
Muuta, mitä?

7.2 Lapsen itsensä kokemia haittoja
Merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot
* Lapsen kertoma väsymys ja kiputilat voivat johtua myös runsaasta fyysisestä aktiivisuudesta, kuten liikuntaharrastuksista

Ei lapsen itsensä kertomia haittoja
Lapsen kertomaa päänsärkyä
Lapsen kertomaa selittämätöntä väsymystä *
Lapsen kertomaa silmien väsymystä, kipua tai näön häiriöitä
Lapsen kertomia selittämättömiä ylävartalon kuten niskan, selän tai käsien kipuiluja *
Muuta, mitä?

7.3 Lapsen aktiivisuuden vähentyminen
Merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot
Ei havaittua vaikutusta lapsen aktiivisuuteen
Lapsen muunlaisen leikin vähentyminen
Lapsen ulkoilun vähentyminen
Lapsen kaverisuhteiden ja yhteisten tapaamisten vähentyminen
Lapsen mielenkiinnottomuus tavallisiin arkiaskareisiin
Lapsen omiin olohinsa vetäytyminen
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Ei havaittua vaikutusta lapsen aktiivisuuteen
Lapsen muunlaisen leikin vähentyminen
Lapsen ulkoilun vähentyminen
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Lapsen kaverisuhteiden ja yhteisten tapaamisten vähentyminen
Lapsen mielenkiinnottomuus tavallisiin arkiaskareisiin
Lapsen omiin olohinsa vetäytyminen
Muuta, mitä?
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7.4 Onko lapsenne viimeisen vuoden aikana hämmentynyt tai ahdistunut jonkun
medialaitteella kohtaamansa sisällön seurauksena?
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Ei
En osaa sanoa
Kyllä, mutta tilanne rauhoittui sisällön päätyttyä
Kyllä, mutta tilanne rauhoittui keskusteltuamme asiasta
Kyllä. Tilanne vaivasi lasta pidempään, niin että sitä piti käsitellä useamman kerran

7.5 Pidättekö itse joitakin mediasisältöjä mahdollisesti haitallisina lapsille?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Perustelkaa halutessanne vastausta 7.5 – vapaaehtoinen

400 merkkiä jäljellä

7.6 Onko mielessänne jotain erityistä, mikä teitä pohdituttaa lapsenne mediankäytössä
TAI mediankäytössä yleisesti? Voitte kertoa ajatuksistanne tähän – vapaaehtoinen

400 merkkiä jäljellä
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Suuri kiitos ajastanne ja vastauksistanne. Halutessanne voitte jättää yhteystietonne oheisella lomakkeella.
Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl 30 euron arvoisia lahjakortteja S-ryhmän toimipaikkoihin. Yhteystietoja
käytetään vain arvonnan suorittamiseen – niitä ei liitetä kyselyn vastauksiin. Arvonnan voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti.
Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka

Lähetä

0% Valmiina

