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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata älylaitteiden käytön vaikutuksia alle kouluikäisten las-

ten mielenterveyteen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa koulutuksissa hyödynnettävää 

taustatietoa MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle älylaitteiden käytön vaikutuksista alle kou-

luikäisten lasten mielenterveyteen. Tavoitteena oli myös tukea neuvolan terveydenhoitajien 

ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja perheiden mielenterveyden edistämiseksi. Kirjallisuus-

katsauksen tutkimuskysymyksellä pyrittiinn saamaan vastaus siihen, kuinka älylaitteiden ja 

median käyttö vaikuttaa alle kouluikäisten lasten mielenterveyteen. 

 

Mielenterveys on olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opinnäytetyön teoriapohjassa 

käsiteltiin lasten mielenterveyttä ja sen edistämistä sekä kouluikäisiä lapsia älylaitteen käyt-

täjinä. Myös ruutuaikaa ja mediaa käsitteinä on kuvattu teorian kautta. Älylaitteiden ja me-

dian käyttö on lisääntynyt runsaasti viime aikoina ja ne kuuluvat jo arkeen. Nykylapsista saa-

tetaankin käyttää käsitettä diginatiivi, sillä he ovat tottuneet käyttämään älylaitteita jo pie-

nestä pitäen. 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tie-

donhaku toteutettiin neljästä eri tietokannasta ja lisäksi manuaalisella haulla. Analysoitavaksi 

valittiin kahdeksan artikkelia, joista seitsemän oli englannin kielisiä. Analyysimenetelmänä 

käytettiin induktiivista sisällönanalyysia. 

 

Opinnäytetyön keskeisimmissä tuloksissa nousi esille pitkän ruutuajan haitallisuus, aivojen ke-

hitystä heikentäviä tekijöitä, vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kielellisen kehityk-

sen viivästyminen, oppimisen häiriintyminen, vaikutukset sosiaalisuuteen, vuorovaikutussuh-

teiden häiriintyminen ja uneen vaikuttavat tekijät. Esille nousi myös tutkimuksen puute. Äly-

laitteiden ja median käytön vaikutuksista tarvitaan lisää tutkimusta alle kouluikäisten koh-

dalla. Terveydenhoitajat ja muut lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä vapaaeh-

toiset voivat hyödyntää tätä opinnäytetyötä tiedon lisäämiseksi. Tuloksia voi hyödyntää myös 

esimerkiksi suunnitellessa median käytön puheeksi ottamista tai aiheeseen liittyvän koulutuk-

sen suunnittelemista. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis study is to describe how the use of mobile devices ef-

fects the mental health of children under school age. The aim of this study is to produce 

background information for Mieli Mental Health Finland that can be used in education. The 

aim of this thesis is also to support preventive action by child and maternity health clinic pub-

lic health nurses in promoting the mental health of children and families. 

Mental health plays a major part in the overall well-being. Using of mobile devices and media 

has increased a lot lately and nowadays they are a normal part of everyday life. These days 

children can be called digi natives. Children are growing up in environments saturated with 

the Internet, media, mobile devices, televisions and computers. 

The theoretical background of this thesis focuses on finding out how to use of mobile devices 

and media effects the mental health of children under school age. The material was collected 

from four different databases and by conducting a manual search. The analysis method was 

inductive content analysis. 

The main results indicated effects on overall well-being and development, factors influencing 

interaction and sociality and effects on learning and cognitive development. There is also a 

need for new studies. 
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1 Johdanto 

Älylaitteet ja media ovat yhä enemmän mukana jokapäiväisessä arjessa ja niiden käyttötar-

koitukset ovat monipuolisia. Älylaitteet voivat olla arjen apuna, kuin myös hallitsijana. Ter-

veydenhoitajat ja lasten parissa työskentelevät tarvitsevat yhä enemmän ymmärrystä älylait-

teiden ja median käytön vaikutuksista mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin. Älylaitteet 

muokkaavat lasten kehittyviä aivoja ja niille altistuminen alkaa jo varhaisessa vaiheessa. 

Mutta jos osaamme hyödyntää niitä oikein, niin voimme kääntää ne hyvinvointimme eduksi. 

(Kosola, Moisala & Ruokoniemi 2019, 8,103.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata älylaitteiden käytön vaikutuksia alle kouluikäisten las-

ten mielenterveyteen. Tavoitteena on koota taustatietoa älylaitteiden käytön vaikutuksista 

alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten koulutuksiin sekä tukea neu-

volan terveydenhoitajien ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja perheiden mielenterveyden 

edistämiseksi. Työ toteutetaan kuvaileva kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksella haetaan vas-

tausta siihen, miten älylaitteiden ja median käyttö vaikuttaa alle kouluikäisten lasten mielen-

terveyteen. Tutkimustietoa aiheesta on vähänlaisesti, joten on tarpeen tehdä katsaus aihee-

seen. 

Ennaltaehkäisyä ajatellen on tärkeää ymmärtää mahdollisia haittoja ja niiden vaikutuksia 

mielenterveyteen ja sen osa-alueisiin. Mediakasvatus on älylaitteiden lisääntymisen myötä 

yhä tärkeämpää ja vanhemmat voivat tarvita tukea mediakasvatukseen (Mannerheimin Las-

tensuojeluliitto 2019). Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat ovat avain asemassa per-

heiden hyvinvoinnissa, joten mediakasvatus olisi tärkeää ottaa puheeksi jo neuvolassa. Pie-

nestä pitäen muodostetuilla ruututottumuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen hyvin-

vointiin ja arjen hallintaan. Myös muut lasten parissa työskentelevät voivat hyödyntää tämän 

tutkimuksen tietoa omassa työssään. Ruutuajasta puhutaan paljon ja sen vaikutukset lapsiin 

herättävät huolta niin vanhemmissa kuin ammattilaissakin. Esimerkiksi haitat lapsen mielen-

terveydelle voivat näkyä vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa suhteissa (Ogelman, Güngör, Kö-

rucçu & Sarkaya 2016). 

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry kanssa. MIELI ry:n perus-

tehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Opinnäytetyön tekijät eh-

dottivat aihetta heille, josta yhteistyö sai alkunsa. Opinnäytetyön tuloksia pohditaan myös 

Mielenterveyden käden kautta. 
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2 Tausta  

2.1 Lasten mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen 

Terveys koostuu WHO:n mukaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Terveys 

ei ole vain sairauden puuttumista. Mielenterveys on oleellinen osa terveyttä. WHO:n määritel-

män mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat ky-

kynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään hedelmällisesti ja 

antamaan oman panoksensa yhteisönsä toimintaan. Ihmisen mielenterveyteen vaikuttavat te-

kijät ovat moninaisia ja vuorovaikutuksessa keskenään. Niitä ovat yksilölliset sosiaaliset, 

psyykkiset ja biologiset ominaisuudet. (WHO 2004.) Mielenterveyden edistäminen liittyy oleel-

lisesti opinnäytetyöhön, koska aihe käsittelee mielenterveysvaikutuksia. 

”Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on tukea positiivista mielenterveyttä 

vahvistamalla psyykkistä hyvinvointia, osaamista ja sitkeyttä ja luomalla tukea 

antavia asumisoloja ja ympäristöä” (WHO 2004). 

2.2 MIELI ry strategia ja Mielenterveyden käsi menetelmänä 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongel-

mien ehkäisy. Seura puolustaa kaikkien oikeutta hyvään mielenterveyteen. Se rakentaa osalli-

suutta, yhteisöllisyyttä ja edistää välittämisen kulttuuria. Seura myös kannustaa aktiivisuu-

teen yhteiskunnassa. MIELI ry toimii yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suo-

messa ja kansainvälisesti. Elämän kriiseissä seura tarjoaa apua ja tukee erityisesti heikoim-

massa asemissa olevien hyvinvointia ja mielenterveyttä. (MIELI ry 2020.) 

Mielenterveyden käsi on MIELI ry:n työväline käytettäväksi yhdessä lasten, vanhempien ja työ-

yhteisöjen keskusteluihin, joiden avulla voidaan kiinnittää huomioita arjen tavallisiin hyvin-

vointia ja mielenterveyttä edistäviin valintoihin. Mielenterveyden käden osa-alueiden avulla 

voidaan kartoittaa, millaisia hyviä valintoja on tehnyt päivän aikana ja millaiset osa-alueet 

tarvitsisivat enemmän huomiota. Mielenterveyden kädestä on erilaisia variaatioita, kuten 

omansa varhaiskasvatukseen ja neuvolatoimintaan sekä alakouluikäisille suunnattu. (MIELI ry 

2020.) 
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Kuvio 1: Mielenterveyden käsi 

Mielenterveyden käden jokaisella sormella on oma merkityksensä hyvinvoinnissa. Mielenter-

veyden käden hyvinvoinnin osa-alueet ovat uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja 

tunteet, liikunta ja yhdessä liikkuminen sekä harrastukset ja luovuus. (MIELI ry 2020.) 

Mielenterveyden käden osa-alueisiin peilaten median käyttöön voidaan todeta, että loppuillan 

viimeiset tunnit median parissa vaikuttavat lyhyempään yöuneen ja vaikuttavat nukahtami-

seen. Runsaalla median käytöllä ylipainoon esikouluikään mennessä on osoitettu olevan merk-

kejä. Ihmissuhteiden ja tunteiden turvallinen kehittyminen tapahtuu oikeassa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. (Council on communications and media, 2016.) Mielenterveyden käden 

osa-alueisiin liittyviä arjen valintoja käsitellään lisää seuraavassa kappaleessa. 

2.3 Arjen valinnat ja älylaitteiden käyttäminen 

Älylaitteiden tasapainoiseen käyttöön tulee kiinnittää huomioita, sillä älylaitteet ja teknolo-

gia ovat tulleet jäädäkseen. Vuorovaikutus ja yhdessä vietetty aika muodostavat tärkeän kas-

vualustan tunteiden säätelyn ja empatiataitojen kehittymiselle. Usein älylaitteiden käytöstä 

syntyykin huoli siitä, tapahtuuko niiden käyttö luonnollisen vuorovaikutuksen kustannuksella. 
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Nykytiedon perusteella se ei ole vielä selvää, koska tutkimusta on vähänlaisesti tai se on risti-

riitaista. Älylaitteiden ei tulisi viedä aikaa aivoterveydelle tärkeiltä osa-alueilta, kuten ter-

veelliseltä ravinnolta, kasvotusten tapahtuvalta vuorovaikutukselta ja liikunnalta. Hyvinvoin-

tia tukevien osa-alueiden tulee olla kunnossa kehittyvien aivojen kannalta. (Kosola ym. 2019, 

20, 22, 34.) Hermansonin (2019) mukaan arjen hallinnassa tärkeää ovat päivärytmin rakentu-

minen, ulkoilu, liikunta, lepo, ravitsemus ja sosiaalisen vuorovaikutus sopivassa suhteessa. 

Median ei tulisi hallita elämää siten, että muut osa-alueet häiriintyvät (Hermanson 2019). 

Mielenterveyden käden avulla voi arvioida näiden osa-alueiden toteutumista sopivassa suh-

teessa. 

Nopeatempoiset ohjelmat ja pelit saavat usein lapsen kiihtyneeksi ja valppaaksi. Lapsi oppii 

odottamaan juonenkäännettä. Kehittymässä oleville aivoille ei ole hyväksi, jos pelkällä napin 

painalluksella saadaan aikaan dopamiinivyöry. Aikuisen tehtävänä olisi opettaa lapselle, että 

oppiminen vaatii vaivannäköä ja sinnikkyyttä. Myös ihmissuhteet vaativat vastavuoroisuutta ja 

pitkäjänteisyyttä. Joskus tulee olla tylsää, että voi taas olla kivaa. Jos lapsi jää koukkuun äly-

laitteisiin, voi lapsen olla vaikea keskittyä yhteen harjoitettavaan asiaan. Lapsen on tärkeää 

oppia myös odottamaan. Jos älylaitetta käytetään viihdyttämään lasta aina, kun ei ole teke-

mistä, niin se korvata lapsen oman mielikuvituksen käyttämistä. Toisaalta myös pelit voivat 

kehittää mielikuvitusta ja siten kehittää oikeita leikkejä. Lapsen pettymystä sietämällä ja ra-

joja asettamalla voi huolehtia siitä, ettei digi pääse hallitsemaan liikaa elämää. Vanhemman 

tulee kiinnittää huomiota myös omaan ruutuaikaansa ja tarkkailla ettei digi vie liikaa huo-

miota lapselta. (Huttu & Heikkinen 2017, 157). 

2.4 Alle kouluikäinen älylaitteiden käyttäjänä 

Opinnäytetyö käsittelee alle kouluikäisiä lapsia. Alle kouluikäiset lapset ovat lastenneuvolan 

asiakkaita ja siten terveydenhoitajan saavutettavissa.  WHO määrittelee taaperon yhden vuo-

den ikäisestä lapsesta kolmen vuoden ikäiseen lapseen. Esikouluikäinen määritellään kolme-

vuotiaasta lapsesta lähtien alle viisi vuotiaaseen lapseen. (WHO 2019.) Lapsen kehityskaarta 

voi ajatella myös jaettuna neljään ikäkauteen. 0-1-vuotiaat ovat vauvaikäisiä, 1-2-vuotiaat 

ovat taaperoikäisiä, 3-7-vuotiaat leikki-ikäisiä ja 7-12-vuotiaat kouluikäisiä. (Vähämarttila 

2011, 6.) 

Kirjoitus- ja lukutaidon puute ei estä lapsia toimimasta verkkoympäristössä, jonka vuoksi me-

dialukutaidon opetus tulisi aloittaa jo neuvolaiässä (Vähämarttila 2011, 6). Älylaitteet ovat 

yksi aivoja muokkaava ympäristötekijä sekä hyvässä että pahassa. Älylaite voi olla työkalu, 

joka tukee oppimista ja tiedonhakua sekä voi olla luovuuden kanava (Kosola, Moisala & Ruoko-

niemi. 2019, 8, 20). Itsesäätelytoimintojen avulla muokkaamme ajatteluamme, toimin-

taamme, ja tunneilmaisuamme toimintaan sopivaksi. Älylaitteiden käytön hallinnassa tarvi-
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taan aikuisten ohjausta ja tukea, sillä lapsen itsesäätelytaidot ovat vielä kehittymässä. Ensim-

mäisten elinvuosien aikana lapsen tulee oppia paljon erilaisia taitoja. Lapsena aivot ovat eri-

tyisen alttiita ympäristön vaikutteille ja edellytyksenä oppimiselle on monipuolinen ympä-

ristö. Mitä nuorempi lapsi on, sitä vaikeampaa hänen on hallita omia impulssejaan ja toimin-

taansa. Pienen lapsen ei siis voida olettaa osaavan itse rajata ruutuaikaansa. (Kosola ym. 

2019, 9-10, 15.) 

American Academy of Pediatricsin julkaiseman artikkelin mukaan uudet innovaatiot ovat 

muuttaneet mediaa ja sen roolia pikkulapsilla. Pikkulapset, leikki-ikäiset sekä esikoululaiset 

ovat kasvamassa ympäristössä, jossa on perinteistä ja uutta teknologiaa. 0-5 vuoden ikä on 

kriittistä aikaa aivojen ja turvallisten suhteiden kehittymiselle ja terveyskäyttäytymisen muo-

dostumiselle. Alle 2-vuotiaat tarvitsevat sosiaalista kanssakäymistä ja huoltajiensa tukea kog-

nitiivisten, kielellisten, motoristen ja sosiaalisten sekä emotionaalisten taitojen kehittymi-

seen. Alle 2-vuotiaden ei tuli käyttää digitaalista mediaa. 2-5-vuotiailla ruutuaika tulisi rajoit-

taa yhteen tuntiin päivässä. Median käyttöä lapsen rauhoittamiseen tulisi myös välttää. 

(Council on communications and media, 2016.) 

2.5 Diginatiivi 

Irisvik ja Utriainen (2017, 14) luonnehtivat diginatiivin lapseksi, joka on syntynyt aikakautena, 

jolloin internet on aina ollut olemassa ja lapsi on käyttänyt älylaitteita pienestä pitäen. Jo ai-

kaisempina vuosina, ennen diginatiivi käsitettä on pohdittu nimitystä uudelle sukupolvelle, 

joka on tottunut digiaikaan ja edistyneeseen elektroniikkaan. Johnson (2008, 7) määrittelee, 

että 2000-luvulla ja 1990-luvun lopussa syntyneet lapset ovat eläneet vauvasta asti digiajassa 

ja miettiikin Buckinghamiin viitaten (2006) voitaisiinko nykylapsista käyttää nimitystä elektro-

ninen tai digisukupolvi. 

Yhdysvaltalainen Marc Prensky määritteli jo 2000-luvun alussa diginatiiveiksi 1980-luvun lo-

pulla ja sen jälkeen syntyneitä lapsia, jotka osaavat käyttää luontevasti uutta teknologiaa 

sekä käsitellä niiden tuomaa informaatiotulvaa. Hän kuvailee diginatiivien osaavan tehdä mo-

nia asioita yhtä aikaa, oppimaan ruudun välityksellä, luoda sosiaalisia verkostoja sekä ratko-

maan ongelmia luovasti. Hari ym. (2015, 75.) toteaa kuitenkin tämän kuvauksen ensimmäi-

sestä sukupolvesta harhaanjohtavaksi, sillä viime vuosikymmenellä ei ole löytynyt juuri todis-

teita nuorten ylivertaisista kyvyistä. 

2.6 Ruutuaika ja medialukutaito 

Erilaiset sähköiset viestimet ovat jatkuvasti läsnä ihmisten arjessa ja vaikuttavat meihin huo-

maamattamme. Älylaitteisiin ja mediaan liittyvä tärkeä käsite on medialukutaito, jolla tarkoi-
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tetaan ihmisen tekstien, kuvien sekä äänten sekoituksen lukutaitoa. (Hermanson 2019.) Man-

nerheimin Lastensuojeluliiton mukaan mediaan kuuluvat netti, kirjat, elokuvat, digitaaliset 

pelit, televisiot, valokuvat ja kännykät (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019). 

Katajan (2012) mukaan tämän päivän lapset syntyvät elektroniseen maailmaan, jossa kirjat, 

lehdet ja televisio ovat vain pieni osa perinteisestä mediasta. Nykyään voidaan jo puhua me-

dialapsuudesta, jossa mediakulttuuri on erottamaton osa lapsuutta ja media on läsnä arjessa 

lasten leikeissä, keskusteluissa, sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä identiteetin rakentumi-

sessa. Lapset osaavat käyttää uutta tekniikkaa leikkimiseen, oppimiseen, kommunikaatioon 

sekä sosiaalisiin suhteisiin ja pelaamisesta on muodostunut myös merkittävä osa-alue alle kou-

luikäisten elämys- ja kokemusmaailmaa. (Kataja 2012, 2.) 

Lasten mediabarometri 2013 -selvityksessä kartoitettiin alle kouluikäisten lasten mediankäyt-

tötapoja ja kävi ilmi, että lapsen ikä korreloi positiivisesti yhteydessä median käyttöön sekä 

medialaitteiden saatavuuden kasvuun. Selvityksen mukaan kuvaohjelmat ovat lapsilla eniten 

käytössä oleva audiovisuaalinen media. Lähes kaikki yli kolmevuotiaista, 85% kaksivuotiaista 

ja puolet alle vuoden ikäisistä katsoi kuvaohjelmia joskus. Aivan pienet lapset katselivat tele-

visiota suurimmaksi osaksi passiivisesti oleskelemalla samassa tilassa vanhemman tai sisaruk-

sen katsellessa televisiota. (Suoninen 2014, 16-24.) 

Internetkin on osa yhä pienempien lasten elämää, sillä Lasten mediabarometri 2013 –selvityk-

sen mukaan jo alle yksi vuotiaat käyttävät internetiä satunnaisesti. Yleisimmin lapset käyttä-

vät internetiä kuvaohjelmien sekä musiikin kuunteluun, jota vanhemmat eivät tutkimuksen 

mukaan edes osanneet mieltää internetin käytöksi. Vasta toiseksi yleisimpänä käyttönä on pe-

laaminen internetissä. Internetin käytöksi luetaan myös sen käyttö muilla nykyajan laitteilla, 

kuten älypuhelimilla, tablettitietokoneilla, televisiolla ja pelikonsolilla, joka tekeekin sen 

käytöstä niin helppoa. (Suoninen 2014, 25-27.) 

WHO:n (2019) mukaan ruutuajaksi määritellään television tai älypuhelimen sekä tietokonepe-

lien pelaaminen. Yhdysvalloissa asiantuntijat ovat tutkimustiedon perusteella suositelleet, 

että aivan pienten lasten ruutuaikaa tulisi rajoittaa sekä ruutuajan sisältöön tulisi kiinnittää 

huomiota. Ruutuaika ei ole enää sidoksissa aikaan ja paikkaan, vaan älylaite kulkee mukana ja 

päivittäinen ruutuaika on kasvanut. Samalla ruutuaika myös jakaantuu pienempiin hetkiin. 

Pienten lasten passiivista ruutuaikaa tulisi rajoittaa, koska sillä on yhteys keskittymisvaikeuk-

siin myöhemmällä iällä. (Kosola ym. 2019, 19, 21, 48.) 

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata älylaitteiden ja median käytön vaikutuksia alle kou-

luikäisten lasten mielenterveyteen. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ammattilaisten koulutuksissa hyödynnettävää taustatie-

toa MIELI ry:lle älylaitteiden ja median käytön vaikutuksista alle kouluikäisten lasten mielen-

terveyteen. Tavoitteena on tukea neuvolan terveydenhoitajien ennaltaehkäisevää toimintaa 

lasten ja perheiden mielenterveyden edistämiseksi. 

Tällä opinnäytetyöllä pyritään saamaan vastaus seuraavaan tutkimuskysymykseen: Miten äly-

laitteiden ja median käyttö vaikuttaa alle kouluikäisten lasten mielenterveyteen? 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

Opinnäytetyön toteuttamiseen valittiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Sen avulla saadaan koot-

tua tieteellinen perusta opinnäytetyölle ja saadaan syvempi ymmärrys aiheesta ilmiön kuvaa-

mista varten. Sisällön analysointiin valittiin induktiivinen sisällönanalyysi, koska se sopii käy-

tettäväksi, kun tieto on hajanaista. Analyysillä luodaan aineistoon selkeyttä, että voidaan 

tehdä luotettavia ja selkeitä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

122). 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan muodostaa tietystä aihealueesta kokonaiskuva. Kirjalli-

suuskatsaus on systemaattista ja prosessimaiseen tieteelliseen toimintaan perustuvaa. Kat-

sauksen tulee olla toistettavissa. Katsaustyypistä riippumatta kirjallisuuskatsaus sisältää ta-

vanomaisina osina kirjallisuuden haun, arvioinnin, synteesin ja analyysin sekä tulosten rapor-

toinnin. Katsaustyypistä riippumatta on tärkeää tunnistaa riippumattomat katsauksen vaiheet 

ja toteuttaa katsaus tieteen periaatteita, läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta noudattaen. 

(Stolt, Axelin & Suhonen (toim.) 2016, 7-8, 33.) 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on kirjallisuuskatsauksen yksi muoto. Sen tarkoituksena on etsiä 

vastauksia kysymyksiin, mitä ilmiöstä jo tiedetään, sen keskeiset käsitteet sekä niiden väliset 

suhteet. Se perustuu tutkimuskysymykseen ja on aineistolähtöinen. Sen vaiheisiin kuuluu tut-

kimuskysymyksen muodostaminen, aineiston valitseminen, kuvailun rakentaminen sekä tuote-

tun tuloksen tarkastaminen. Menetelmää on kritisoitu sen sattumanvaraisuuden ja subjektiivi-

suuden vuoksi, mutta menetelmän vahvuutena on pidetty sen argumentoituvuutta ja mahdol-

lisuutta ohjata tarkastelua tiettyihin erityiskysymyksiin. (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, 

Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 291, 294.) Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voi luonneh-

tia yleiskatsaukseksi ilman tarkkoja ja tiukkoja sääntöjä. Metodiset säännöt eivät rajaa aineis-

ton valintaa ja käytettävät aineistot ovat laajoja. Kuitenkin tutkittava ilmiö pystytään kuvaa-

maan laaja-alaisesti sekä luokittelemaan sen ominaisuuksia (Salminen 2011, 6-7.) Keskeisin ja 
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koko prosessia ohjaava asia on tutkimuskysymys. Tutkimuskysymyksen muotoilua ennen teh-

dään usein alustava kirjallisuuskatsaus. Sen avulla voidaan määrittää ja liittää tutkimuskysy-

mys osaksi teoreettista viitekehystä. (Kangasniemi ym. 2013, 294-295). 

4.2 Kirjallisuuskatsauksen vaiheet  

Ensimmäinen kirjallisuuskatsauksen vaihe on kirjallisuuskatsauksen tarkoituksen määrittämi-

nen ja tutkimusongelman määrittäminen. Tarkoituksen määrittäminen antaa prosessille suun-

nan. Hyvä tutkimusongelma tai -kysymys on aiheeseen nähden relevantti ja riittävän fokusoi-

tunut. Se ei voi olla liian suppea ja siihen tulee olla mahdollista vastata kirjallisuuden perus-

teella. Tutkijan käytössä olevat resurssit vaikuttavat myös tutkimuskysymyksen laajuuteen. 

Alustavia kirjallisuushakuja on hyvä tehdä tutkimuskysymystä muodostettaessa, että olemassa 

olevasta kirjallisuuden määrästä saadaan käsitys. Samalla tulee varmistaa, ettei aiheesta ole 

juuri jo julkaistu kirjallisuuskatsausta. (Stolt ym. 2016, 24-25.) 

Toinen kirjallisuuskatsauksen vaihe koostuu kirjallisuushausta ja aineiston valinnasta. Se sisäl-

tää haut ja kirjallisuuden valintaprosessin. Systemaattiseen hakuun aiemmasta kirjallisuu-

desta tarvitaan strategia. Hakuprosessissa tehdyt virheet johtavat vääristyneisiin johtopäätök-

siin, joten hakuprosessi on tärkeä vaihe tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Systemaatti-

sessa kirjallisuushaussa on tarkoituksena löytää ja tunnistaa kaikki materiaali, joka vastaa tut-

kimuskysymykseen. Soveltuvat hakusanat ja niistä muodostetut hakulausekkeet tarvitaan tie-

tokantahakuja varten. Tutkija määrittelee keskeiset käsitteet aiheensa kannalta. Keskeisiä 

käsitteitä voidaan käyttää hakusanoina. Määrittelyn apuna voidaan käyttää tietokantojen 

asiasanahakuja.  Vaikka hakulausekkeet olisi suunniteltu hyvin, tuloksena tulee myös suuri 

joukko tutkimuksia, jotka eivät sovellu katsaukseen. Tarkat muistiinpanot mukaan otetuista 

ja poissuljetuista tutkimuksista ovat tarpeellisia. Jokainen haku tulee tallentaa niin, että nii-

hin pystyy palaamaan. Jotkut katsaustyypit vaativat myös meneillään olevien tutkimusten 

huomiointia. Aikaa vievin osuus kirjallisuuskatsauksessa on kirjallisuuden haku ja lopullisen 

aineiston käsittely. (Stolt ym. 2016, 25-27.) 

Kolmas vaihe on hakuprosessin perusteella valittujen tutkimusten arviointi. Tarkoituksena on 

tarkastella saadun tiedon kattavuutta ja tulosten edustavuutta. Samalla tarkastellaan tutki-

musongelman näkökulmasta valituista tutkimuksista saadun tiedon relevanttisuutta. Jokaisen 

katsaukseen valitun tutkimuksen asetelmaa ja luovuutta arvioidaan erikseen. Arvioinnin voi-

daan ajatella olevan myös osa tutkimusten valitsemisen prosessia. Mukaanottokriteerinä voi 

olla tutkimuksen laadun aste. Laadun arviointia ei vaadita kaikissa katsaustyypeissä. Se on 

systemaattinen prosessi, joka aloitetaan perehtymällä valittuihin tutkimuksiin. (Stolt ym. 

2016, 28.) 
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Neljäs vaihe kirjallisuuskatsauksessa on aineiston analyysi ja synteesi. Synteesi tarkoittaa ym-

märrystä lisäävän kokonaisuuden muodostumista. Tarkoituksena on järjestää ja tehdä yhteen-

vetoa tutkimuksen tuloksista. Analyysimenetelmä on katsausmenetelmästä riippuvainen. En-

siksi kuvataan tutkimusten keskeinen sisältö. Analyysin toisessa vaiheessa luetaan aineistoa, 

tehdään merkintöjä ja muodostetaan niiden avulla kategorioita, teemoja tai luokkia. Sen tar-

koituksena on etsiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimuksista. Tutkimuksia ryhmitellään 

ja vertaillaan sekä tulkitaan. Kategoriat, teemat tai luokat muodostetaan yhdistelemällä ja 

vertailemalla merkintöjä, jotka ovat samankaltaisia sekä niille annetaan nimi, joka kuvaa nii-

den sisältöä. Analyysin kolmas vaihe on synteesin muodostaminen. Vertailun kautta löyty-

neistä eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä muodostetaan siis looginen kokonaisuus.  Yksittäi-

sistä tutkimustuloksista muodostetaan yleisempi kuva ja ristiriistaiset tulokset tulisi myös 

esittää. Taulukointeja ja kuviointeja voidaan käyttää synteesin havainnollistamiseksi. Kat-

sauksen tulosten ja johtopäätösten ei tulisi yliarvioida alkuperäistutkimuksista saatua näyt-

töä. (Stolt ym. 2016, 30-31.) 

Viides vaihe kirjallisuuskatsauksessa on tulosten raportointi eli katsauksen kirjoittaminen lo-

pulliseen muotoonsa. Katsauksessa raportoidaan kaikki vaiheet tarkasti. Raportoinnissa tulisi 

olla ainakin tiivistelmän tausta, tutkimuskysymykset, katsauksen menetelmät, hakuprosessi, 

mukaan otetuista sekä poissuljetuista tutkimuksista tiedot, tutkimusten laadun arviointi, kat-

sauksen tulokset, pohdinta katsauksen mahdollisista heikkouksista, johtopäätökset, tulosten 

sovellettavuuden arviointi, jatkotutkimusehdotukset ja lähdeluettelo. Tulokset voi raportoida 

luokkien, teemojen tai kategorioiden mukaisesti ja otsikoinnin tehdä niiden tulosten mukai-

sesti. Raportoinnissa tulee huomioida kriittisyys ja tulosten hyödynnettävyyden pohdinta eri 

näkökulmista. Katsauksen pohdinnassa tarkastellaan luotettavuutta. Sillä tarkoitetaan asioita, 

jotka ovat saattaneet johtaa harhaan tutkielmaa tehdessä. Kirjallisuuskatsaukseen liitetään 

kuvaileva taulukko valituista tutkimuksista (Liite 2). Ideaalitilanne olisi, että kirjallisuuskat-

sauksen tulokset tuottavat tarkastellusta aiheesta ymmärrystä enemmän, kuin jos katsauk-

sessa analysoidut tutkimukset olisi luettu yksitellen. (Stolt ym. 2016, 32.) 

4.3 Tiedonhaku 

Opinnäytetyön tekijät toteuttivat tiedonhaun parityönä luotettavuuden lisäämiseksi. Cinahl, 

Finna.fi, Medic ja Ebsco ovat opinnäytetyössä käytetyt tietokannat. Hakukonehaun jälkeen on 

tehty manuaalinen haku Google Scholarilla sekä jo löytyneiden lähteiden sisällysluetteloiden 

lähteiden nimillä. Tiedonhakuprosessissa tulleiden osumien määrä ja otsikon, tiivistelmän, 

koko tekstin perusteella sekä lopullisten työhön hyväksyttyjen artikkelien määrät on taulu-

koitu siten, että hakuprosessin pystyisi toistamaan (Liite 1). Valitut tutkimukset on koottu 

tutkijantaulukkoon (Liite 2). 
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Mukaanottokriteereiksi määriteltiin enintään 10-11 vuotta vanhat tieteelliset julkaisut, jotka 

ovat suomen tai englannin kielisiä. Opinnäytetyön tekijät päättivät ottaa mukaan vielä vuo-

den 2009, ettei mahdollisia hyviä tuloksia rajaudu pois. Asiaa on tutkittu vähäisesti ja vas-

tauksen saamiseksi tutkimuskysymystä ajatellen hakutuloksia varten tarvittiin ajankohtaisia 

synonyymeja käsitteille, joita käytettiin myös hakusanoina. Alustavien hakujen perusteella 

hakusanoiksi oli suunniteltu seuraavia: mielenterveys, älylaite, lapsi, neuvolaikäinen, alle 

kouluikäinen, ruutuaika, medialukutaito ja diginatiivi. Englanninkielisiä lähteitä varten ha-

kusanoiksi oli suunniteltu mental health, mental health of child, positive mental health, 

smart device, mobile device, toddler, screen time, media literacy and digital native. Mukaan 

otettavista hakusanoista muodostettiin alustavia hakulausekkeita. Poissulkukriteereiksi määri-

teltiin, että muut kuin suomenkieliset ja englanninkieliset, maksulliset, yli 10-11 vuotta van-

hemmat ja vain kouluikäisiä lapsia koskevat artikkelit jätettiin pois.  

4.4 Aineiston valinta 

Aineiston valintaa ohjaa tutkimuskysymys. Tutkimuskysymykseen vastaamiseen on tarkoituk-

sena löytää mahdollisimman relevantti aineisto. Usein kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymys 

on kysymyksen muodossa ja sitä voidaan tarkastella yhdestä tai useammasta näkökulmasta. 

Aineiston sopivuuden kriteerinä on, että asiaa voidaan tarkastella tarkoituksenmukaisesti ja 

ilmiölähtöisesti tutkimuskysymyksen mukaisesti. (Kangasniemi ym. 2013, 295.) 

Aiheen tuoreuden vuoksi hakuprosessi vaati tarkkuutta. Tutkittua tietoa oli haastavaa löytää 

tutkimuskysymykseen ja tutkimuksen luotettavuuteen peilaten. Hakuprosessin aikana opin-

näytetyön tekijät huomasivat, ettei smart device hakusana tuottanut hyviä osumia ja sen si-

jaan käytettiin hakusanaa mobile device. Tiedonhakuprosessin aikana hyödynnettiin Laurean 

kirjaston tiedonhaun ohjausta. Silloin todettiin, että neuvolaikäinen käsite kannattaa vaihtaa 

alle kouluikäiseksi, jotta tutkimuskysymystä ajatellen saatiin sopivia hakutuloksia. Myös syno-

nyymien käyttöä laajennettiin ja se tuotti parempia tuloksia. Artikkeleita löytyi yhteensä kah-

deksan. Seuraavaksi haut on kuvattu tarkemmin. Haut on koottu myös tiedonhaun taulukkoon 

(Liite 1) ja analysoitavaksi valikoidut tutkimukset tutkijan taulukkoon (Liite 2). 

Tiedonhaku aloitetiin CINAHL tietokannasta.  Haku rajattiin vuosiin 2009-2020, englannin kie-

lisiin koko teksteihin ja tieteellisiin julkaisuihin. Ensimmäisenä hakulausekkeena käytettiin 

”mobile device* AND toddlers or preschoolers or early childhood AND mental health”. Osumia 

tuli yksi ja se valittiin analysoitavaksi koko tekstin perusteella. Artikkeli oli “Media devices in 

pre-school children: the recommendations of the Italian pediatric society. Sen tarkoituksena 

on tarkastella mobiililaitteiden vaikutuksia niiden kanssa tekemisissä olevien leikki-ikäisten 

lasten mielenterveyteen sekä fyysiseen terveyteen. Hakukriteerit pidettiin samana ja tehtiin 

toinen haku hakulausekkeella: “Preschool child* AND screen time* AND mental health*”. Osu-
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mia tuli yhteensä 12, joista kaksi olisi valittu otsikon sekä tiivistelmän perusteella, mutta toi-

nen olisi ollut maksullinen. Saatavilla oleva ”Digital screen time limits and young children`s 

psychological well-being: Evidence from a population- baced study” valittiin analysoitavaksi 

kokotekstin perusteella. 

Eniten osumia CINAHL tietokannasta tuotti hakulause: “Mental health of child* AND Media”, 

jolla samoilla hakukriteereillä osumia saatiin 92. Näistä kaksi valikoitui jatkoon otsikon perus-

teella. ”The impact of digital media on health: children`s perspectives.” tutkimusartikkelissa 

oli tehty tutkimusta digitaalisen median käytön vaikutuksista lasten fyysiseen sekä psyykki-

seen terveyteen. Tarkemman sisällön tarkastelussa selvisi, että tutkittavat olivat olleet 9-16 

vuotiaita lapsia. Näin ollen tutkimus suljettiin pois. Tämä sama toistui useiden muiden tutki-

musaineistojen kohdalla niiden käsitellessä kouluikäisiä lapsia. Hakusana ”Preschool child*” 

tuotti enemmän soveltuvia tuloksia, sillä hakulausekkeella ”Mental health of Child” lähes 

kaikki osumat käsittelivät kouluikäisiä eli noin 6-12 vuotiaita lapsia. Toinen artikkeli ”Televi-

sion viewing and child congnition in a longitudial birth cohort in Singapore: the role of mate-

ral factors” valikoitui otsikon ja sisällystekstin mukaan sen käsitellessä lapsen television kat-

selun vaikutuksia imeväisikäisen kognitiokykyihin. Kokotekstiä lukiessa kuitenkin selkeytyi, 

ettei artikkeli sovi analysoituvaksi. 

Seuraavaksi aineistoa haettiin Finna.fi tietokannasta. Haut rajattiin vuosiin 2009-2020. Eng-

lanti ja suomi valittiin aineiston kieleksi. Muut paitsi tieteelliset julkaisut rajattiin pois. Haku-

lausekkeena käytettiin: ”mielenterv* and media and laps*”. Hakutuloksia tuli 17, joista otsi-

kon perusteella ei tullut lainkaan hyväksyttäviä osumia. Toisena hakulausekkeena ”mental 

health* AND media* AND child*” hakutuloksia tuli 22, mutta ei yhtään osumaa otsikon perus-

teella. ” Media literacy AND mental health AND child* ” hakulausekkeella tuli 13 tulosta, 

mutta otsikoiden ja tiivistelmien perusteella ei tullut yhtään soveltuvaa osumaa. ”Medialuku-

taito* AND mielenterveys* AND lapsi*” hakulauseke ei tuottanut tuloksia. Lisäksi kokeiltiin lu-

kuisia muita hakulausekkeita, mutta hyödynnettäviä tuloksia ei tullut. Finna.fi ei siis löytynyt 

yhtään analysoitavaa aineistoa ja hakuprosessia päätettiin jatkaa seuraavassa tietokannassa. 

Medic tietokannasta haku rajoitettiin vuosiin 2009-2020 ja kokotekstiin. Haku aloitettiin lau-

sekkeella child* preschool* AND smart device* mobile device*. Tuloksia tuli 21, joista otsikon 

ja tiivistelmän sekä kokotekstin perusteella valittiin yksi analysoitavaksi. Artikkeli on ”Miten 

digimaalilma vaikuttaa lapsen kehitykseen? Toinen haku tehtiin suomenkielisistä sanoista 

muodostetulla vastineella. Hakulausekkeena käytettiin laps* ”alle kouluikä*” AND älylait* mo-

biililait*. Tuloksia tuli kaksi, joista otsikon, tiivistelmän ja kokotekstin perusteella valikoitui 

analysoitavaksi sama artikkeli, kuin ensimmäisestäkin hausta. Joten haku ei siten tuottanut 

uusia tuloksia. 
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EBSCO-tietokannasta haettiin hakulausekkeella ”pre-school or preschool or early childhood of 

kindergarten AND psychology effects or impact or wellbeing AND mobile technology or mobile 

devices or cell phones or tablets”. Tuloksia tuli yhteensä 135 ja otsikon perusteella valittiin 

kuusi. Lopulta hyväksyttiin kolme tutkimusta, jotka ovat “examinatiom of tablet usage by 4 

years old pre-school student” ja “examination of the relationship between technology use 5-6 

year-old children and their social skills and social status” sekä “The Preschool Activity, Tech-

nology, Health, Adiposity, Behaviour and Congition (PATH-ABC) cohort study: rationale and 

design”. 

Manuaalista hakua toteutettiin tarkastelemalla analysoitavaksi valikoitujen artikkeleiden läh-

deluetteloita. Artikkeleiden hakua googlen kautta kokeiltiin ja monet osoittautuivat maksulli-

siksi. Useita oli myös ilmaiseksi kokotekstinä luettavissa. Vastaan tuli tutkimuksia, jotka opin-

näytetyön tekijät olivat jo valinneet. Mukaan valittiin myös yksi artikkeli, joka oli tullut esiin 

muun tiedonhaun yhteydessä ja sopi analysoitavaksi. Artikkeli oli: Miten digimaailma 

vaikuttaa lapsen kehitykseen? Kaksi analysoitavaksi valittua tutkimusta löytyivät toisen jo 

analysoitavaksi valitun tutkimuksen lähdeluettelosta. Tutkimusten nimet ovat: “Electronic 

Media Exposure and Use among Toddlers” ja “Infants, Toddlers and Learning from Screen Me-

dia”. 

4.5 Aineiston analysointi  

Aineisto analysointiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysia 

voi pitää yksittäisenä metodina sekä myös väljänä teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysin 

avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103.) 

Induktiivinen sisällönanalyysi kuvataan kolmivaiheisena prosessina, jossa aineisto pelkistetään 

(aineiston redusointi), ryhmitellään (aineiston klusterointi) ja teoreettiset käsitteet luodaan 

(abstrahointi). Ennen kuin analyysi aloitetaan, niin tulee määrittää analyysiyksikkö. Se voi olla 

sana, lausuma tai ajatuskokonaisuus, joka sisältää useita lauseita. Sisällönanalyysin ensimmäi-

sessä vaiheessa pelkistetään alkuperäisdata siten, että tutkimukselle epäolennaiset asiat pois-

tetaan. Pelkistetyt ilmaisut listataan datasta mitään kertomatta ja samalla luodaan pohja ai-

neiston ryhmittelylle. Alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi ja aineistosta etsitään käsit-

teitä, jotka ovat samankaltaisia tai ne kuvaavat eroavaisuuksia. Ilmiöt, jotka kuvaavat saman-

kaltaisia käsitteitä ryhmitellään. Sen jälkeen ne yhdistetään eri luokiksi ja näistä muodostuvat 

alaluokat. Alaluokat nimetään sisältöä kuvaavalla käsitteellä, kuten jollakin tutkittavan ilmiön 

käsityksellä, ominaisuudella tai piirteellä. Alaluokkia yhdistelemällä muodostetaan yläluokkia 

ja niitä yhdistelemällä pääluokkia. Pääluokat nimetään ilmiötä kuvaavan aiheen mukaan. Lo-

puksi nimetään yhdistävä luokka, joka on tutkimustehtävään yhteydessä. Sen jälkeen aloite-

taan aineiston käsitteellistäminen eli abstrahointi. Tutkimuksen kannalta oleellinen tieto ero-
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tellaan ja teoreettiset käsitteet muodostetaan. Abstrahoinnista jatketaan luokituksia yhdiste-

lemällä, niin kauan kuin se aineiston sisällön kannalta on mahdollista. Koko analyysin ajan rei-

tin on säilyttävä alkuperäisdataan. Vastaus tutkimustehtävään saadaan käsitteitä yhdistele-

mällä. Tuloksissa kuvataan käsitteet ja kategoriat sekä niiden sisällöt, jotka on luokittelujen 

pohjalta muodostettu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 121, 123-127.) 

Neljästä tietokannasta ja manuaalisesta hausta valikoitui 8 artikkelia analysoitaviksi. Artikke-

lit koottiin tutkijantaulukkoon (Taulukko 2). Sen jälkeen aineistot tulostettiin ja englanninkie-

liset tutkimukset käännettiin. Molemmat opinnäytetyön tekijät lukivat kaikki artikkelit huolel-

lisesti läpi. Analyysiyksiköksi muodostui lause. Artikkeleista poimittiin alkuperäisilmaisuja ja 

tutkimuskysymyksen kannalta epäolennaiset ilmaisut karsittiin pois (Liite 1). Sen jälkeen lau-

sumat suomennettiin, pelkistettiin ja ryhmiteltiin. 

Esimerkki pelkistämisestä eli redusoinnista:  

Alkuperäisilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  

”Median käyttö vähentää sanallista ja sana-

tonta vuorovaikutusta vanhempien ja lasten 

välillä” (”Media use causes fewer verbal 

and nonverbal interactions between parents 

and children dyad.”) (Bozzola E., Spina, 

Ruggiero, Memo, Agostiniani, Bozzola, M., 

Corsello & Villani 2018). 

Median käyttö vähentää vanhemman ja lap-

sen välistä vuorovaikutusta.  

Pelkistetyille ilmaisulle annettiin nimet eli sisältöä kuvaavat käsitteet. Alla esimerkki ryhmit-

telystä eli klusteroinnista: 

Pelkistetty ilmaisu   Alaluokka  

Median käyttö vähentää vanhemman ja lap-

sen välistä vuorovaikutusta.  

Haitalliset vaikutukset vanhemman ja lapsen 

väliseen vuorovaikutukseen. 

Alaluokista muodostettiin yläluokat kuvaamaan aineistoa kokonaisuuksina. Aineiston abstra-

hoinnista eli teoreettisten käsitteiden muodostamisesta esimerkki: 

Alaluokka Yläluokka 

Haitalliset vaikutukset vanhemman ja lapsen 

väliseen vuorovaikutukseen. 

 Vuorovaikutussuhteiden häiriintyminen  
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Ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen tuotti 26 alaluokkaa ja 10 yläluokkaa. Ylä-

luokiksi muodostui positiiviset vaikutukset kehitykseen oikein käytettynä, tutkimuksen puute 

älylaitteiden käytön vaikutuksista, aivojen kehitystä heikentäviä tekijöitä, pitkän ruutuajan 

haitallisuus, vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kielellisen kehityksen viivästymi-

nen, oppimisen häiriintyminen, vaikutukset sosiaalisuuteen, vuorovaikutussuhteiden häiriinty-

minen ja uneen vaikuttavat tekijät. Yläluokista muodostettiin kolme pääluokkaa, joita ovat 

oppimiseen ja kehitykseen vaikuttavat tekijät, vuorovaikutukseen ja sosiaalisuuteen vaikutta-

vat tekijät sekä vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kehitykseen. Luokittelusta on 

tehty sisällönanalyysitaulukko, josta löytyy esimerkki opinnäytetyöraportin liitteenä (Liite 3). 

5 Tulokset 

Tuloksista muodostui kolme pääluokkaa. Ne ovat oppimiseen ja kehitykseen vaikuttavat teki-

jät, vuorovaikutukseen ja sosiaalisuuteen vaikuttavat tekijät sekä vaikutukset kokonaisvaltai-

seen hyvinvointiin ja kehitykseen. Seuraavissa kappaleissa ja kuvioissa on nähtävissä, kuinka 

pääluokat ovat muodostuneet yläluokista.  

 

Kuvio 2: Tuloksista muodostuneet pääluokat  
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Kuvio 3: vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kehitykseen   

5.1 Vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kehitykseen 

Yhdeksi pääluokaksi muodostui vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kehitykseen. 

Se muodostui kolmesta yläluokasta, joita ovat vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, 

uneen vaikuttavat tekijät ja ruutuajan haitallisuus.  

Terveys ja hyvinvointi ovat laajoja käsitteitä, jotka pitävät sisällään useamman osa-alueen. 

Tätä kuvaa hyvin myös Mielenterveyden käden viisi eri osa-aluetta (uni ja lepo, liikunta ja yh-

dessä liikkuminen, ihmissuhteet ja tunteet, ravinto ja ruokailu sekä leikki ja luovuus). Tutki-

musaineistosta nousi usein esille kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvä yh-

distelmä, joka sisälsi fyysisen, kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen. Ogelmanin ym. (2016) 

sekä Pryzylskin & Weinsteinin (2019) mukaan teknologian käytöllä saattaa olla haitallinen vai-

kutus lapsen sosiaaliseen, fyysiseen ja kognitiiviseen kehitykseen sekä hyvinvointiin. Samoihin 

tuloksiin on päästy Changin ym. (2017) tutkimuksessa, jossa haittavaikutukset muodostuvat 

median käytön ollessa passiivista toimintaa. On myös mahdollista, että ruutuaika vaikuttaa 

pienien lapsien somaattiseen terveyteen ja jopa heikentää tätä (Pryzylski & Weinstein 2019). 

Hyvinvointiin merkittävänä huomiona aineistosta ilmeni, että runsas ruutuaika on yhdistetty 

ylipainoon (Chang ym. 2017) ja sillä on todettu myös haittavaikutuksia metabolisiin ja kardio-

logisiin tekijöihin liittyen (Bozzola ym 2018). Lisäksi television katselun kestolla ja motorisella 

viivästymällä on todettu yhteys (Ogelman ym 2016). 

Tutkimusten mukaan mobiililaitteiden ja median käyttäminen voivat häiritä unta ja unen 

laatu voi heikentyä sekä häiriintyä. Uneen liittyvistä tekijöistä nousi esille vain haitallisia 

asioita.  Makuuhuoneessa oleva televisio voi liittyä unen kauhuihin, painajaisiin ja unissa pu-
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humiseen (Bozzola ym. 2018.) Pryzylski & Weinstein (2019) tuovat myös esille tutkimukses-

saan, että digitaalinen ruutuaika, kuten myös passiivinen television katselu voi vaikuttaa unen 

laatuun pienillä lapsilla. Wessmann (2017) kirjoittaa artikkelissaan digiteknologian vaikutta-

van unenpuutteeseen. Cliff ym. (2017) tuovat esille suuren ruutuajan yhteyden uniongelmiin. 

 

Kuvio 4: Vuorovaikutukseen ja sosiaalisuuteen vaikuttavat tekijät 

5.2 Vuorovaikutukseen ja sosiaalisuuteen vaikuttavat tekijät 

Toiseksi pääluokaksi tuloksista muodostui vuorovaikutukseen ja sosiaalisuuteen vaikuttavat 

tekijät. Pääluokka muodostui kolmesta yläluokasta, jotka ovat vaikutukset sosiaalisuuteen, 

vuorovaikutussuhteiden häiriintyminen ja kielellisen kehityksen viivästyminen.  

Ihmissuhteet ja tunteet ovat yksi Mielenterveyden käden osa-alue. Aineistoksi valikoituneista 

kahdeksasta tutkimuksesta viidessä nousi älylaitteiden ja median käytön vaikutukset sosiaali-

suuteen sekä vuorovaikutussuhteisiin. Vuorovaikutussuhteiden häiriintymisestä erottautui 

kuitenkin selvästi kaksi haaraa, vaikutukset lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen 

sekä vaikeudet ikätoverisuhteissa. Bozzola ym. (2018) sekä Ogelman ym. (2016) tuovat esille 

tutkimuksessaan, että älylaitteiden ja median käyttö voivat häiritä huoltaja-lapsisuhdetta 

sekä heidän välistä vuorovaikutustaan. Myös pienten lasten altistuminen passiiviselle televi-

sion katselulle voi keskeyttää tärkeän yhteyden vauvan ja vanhemman välillä (Pryzylski & 

Weintein 2019). Osassa tutkimusaineistosta nousee esille myös haitalliset vaikutukset lapsien 

välisiin ikätoverisuhteisiin. Bozzola ym. (2018) mukaan sivuvaikutuksia voivat olla vaikeudet 

seurustelussa, kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Lisääntyvä äly-

puhelimien käyttö sekä älylaitteiden käyttö ilman ohjausta saattavat vaikuttaa negatiivisesti 

lapsien kaverisuhteisiin myös Ogelmanin ym. (2016) mukaan. Pryzylski & Weintein (2019) ovat 

myös samaa mieltä, että ruutuajalla voi olla vaikutuksia vuorovaikutussuhteisiin ikätovereiden 

kanssa ja, että passiivinen television katselu voi estää vuorovaikutusta ikätovereihin. 
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Vaikutukset sosiaalisuuteen eivät olleet tutkimusaineistossa yksiselitteisiä. Aineiston mukaan 

älylaitteiden ja median käytöllä ei näyttäisi olevan vaikutusta lasten sosiaalisiin taitoihin, 

mutta ne saattavat haitata sosiaalisuutta ja eristää lapsia muista. Esimerkiksi Ogelmanin ym. 

(2016) mukaan älylaitteilla saattaisi olla haitallinen vaikutus lasten kaverisuhteisiin sekä sosi-

aalisuuteen, kuitenkaan teknologian käytön vaikuttamatta sosiaalisten taitojen tasoon. Tästä 

myös Cliff ym. (2017) ovat samoilla jäljillä, sillä heidän mukaansa on vähän tutkimuksia, jotka 

viittaavat television katselulla olevan haitallista yhteyttä sosiaaliseen kognitioon. Kahdessa 

tutkimuksessa käy ilmi vaikutukset sosiaalisuuteen. Median käyttö, joka syrjäyttää lapsen ih-

misten välisestä vuorovaikutuksesta, voi vaikuttaa lasten sosiaaliseen käyttäytymiseen (Cliff 

ym. 2017). Liiallisella ja hallitsemattomalla teknologian käytöllä saattaa Ogelmanin ym. 

(2016) mukaan olla negatiivinen vaikutus lapsien sosiaalisuuteen ja se voi eristää heitä 

muista. Myös Bengisoynin (2017) tutkimuksessa lapsien älytablettien käytöstä negatiivisena 

löydöksenä lapsien todettiin etääntyvän ystävistään sekä kokevan yksinäisyyttä ja sisäänpäin 

kääntyneisyyttä. 

Yhteensä neljässä tutkimuksessa todettiin yhteys älylaitteiden tai median käytöllä kielellisen 

kehityksen viivästymiseen. Bozzola ym. (2018) tuovat tutkimuksessaan ilmi, että mobiililait-

teet voivat vaarantaa kielellisen kehityksen, jolla voi olla haitallinen vaikutus myös lapsen 

kommunikointi ja vuorovaikutustaitoihin. Sekä Ogelman ym. (2016) että Chang ym. (2017) kir-

joittavat, että runsaalla ruutuajalla on huomattu yhteys kielelliseen viivästymiseen. Lisäksi 

pitkään älypuhelimilla vietetty aika voi lisätä kieliongelmia (Ogelman ym. 2016). Wessmann 

(2017) taas pitää enemmänkin haitallisena puheenkehitykselle sitä, jos lapsi on pitkiä aikoja 

yksin median äärellä. 

 

Kuvio 5: Oppimiseen ja kehitykseen vaikuttavat tekijät  
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5.3 Oppimiseen ja kehitykseen vaikuttavat tekijät 

Kolmanneksi pääluokaksi muodostui oppimiseen ja kehitykseen vaikuttavat tekijät. Pääluokka 

muodostui neljästä yläluokasta, jotka ovat aivojen kehitystä heikentäviä tekijöitä, oppimisen 

häiriintyminen, positiiviset vaikutukset kehitykseen sekä tutkimuksen puute älylaitteiden käy-

tön vaikutuksista. 

Osa tutkimuksista painottaa teknologian käytön positiivisia vaikutuksia kehitykseen (Ogel-

man ym. 2016). Älylaitteilla ja median käytöllä voi olla positiivisia vaikutuksia kehitykseen ja 

oppimiseen. Chang ym. (2017) mukaan sopivien ruutuaikatottumusten rakentamisella jo lap-

suudessa voi vaikuttaa elämänmittaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Lapset kasvavat media-

laitteilla kyllästetyssä ympäristössä. Oikeanlaisen sisällön käyttö vanhempien läsnä ollessa voi 

vaikuttaa positiivisesti lapsiin (Bozzola ym 2018). Bengisoyn (2017) tutkimuksesta nousee 

esille, että lapset voivat oppia tablettien kautta tärkeitä käsitteitä sekä ne voivat myös tukea 

opetuskäytössä audiovisuaalista muistia. 

Kuudessa aineistoksi valikoituneessa tutkimuksessa mainittiin äly- tai medialaitteiden tai ruu-

tuajan vaikutuksesta lapsen oppimiseen ja kognition kehitykseen. Älylaitteiden runsas käyttö 

voi häiritä oppimista ja jopa vaikuttaa kielteisesti lapsen kognitiiviseen kehitykseen (Bengi-

soy 2017; Bozzola ym. 2018; Gourage & Troseth 2016; Ogelman ym. 2016). Älylaitteiden nope-

asti muuttuvat ärsykkeet, kuten animaatio, ääni ja tehosteet laskevat lapsen todellista käsi-

tyskykyä (Chang ym. 2017). Bozzolan ym. (2018) mukaan haittavaikutuksia on huomattu 

neurokognitiiviseen kehitykseen liittyen. Gourage & Troseth (2016) tuovat ilmi, että ruutu-

media ja taustatelevisio ovat häiritseviä tekijöitä imeväisikäisille sekä taaperoille ja voivat 

häiritä heille tärkeitä oppimistilanteita leikeistä. Myös Pryzylskin & Weinsteinin (2019) mu-

kaan, pienten lasten passiivinen taustatelevision katselu saattaa estää tutkivan leikin harjoit-

tamisen. 

Tutkimusaineistosta nousi esille älylaitteiden ja median vaikuttavan monin eri tavoin aivoihin. 

Ne voivat aiheuttaa riippuvuutta, vaikuttaa keskittymiskykyyn ja itsesäätelyyn sekä toimin-

nanohjauksen heikentymiseen. Wessmann (2017) kirjoittaa, että digitalisaation vaikutuksista 

aivoihin tiedetään vielä vähän. Lisäksi artikkelissa tulee esille keskittymiskykyä heikentävä 

sekä parantava näkökulma. Chang ym. (2017) yhdistävät suuren ruutuajan keskittymisvaikeuk-

siin. Bozzola ym. (2018) ja Gourage & Troseth (2016) tuovat esille taustatelevision merkityk-

sen. Lapset vilkuilevat taustatelevisiota useita kertoja, jolloin keskittyminen leluihin vähenee 

ja medialaitteet kiinnittävät lasten huomion voimakkaasti. Ruutumedia siis voi haitata kehit-

tyvää keskittymiskykyä, joka taas voi vähentää oppimista. Mediaan käytetyn ajan todetaan 

liittyvän heikentyneeseen itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen esikouluikäisenä (Gourage & 

Troseth 2016). Myös Pryzylski & Weinstein (2019) tuovat esille, että ruutuaika voi heikentää 
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toiminnanohjausta. Bengisoyn (2017) tutkimuksessa kerrotaan lapsien kärsivän riippuvuu-

desta, viettävän liikaa aikaa ja kokevan vankeutta laitteiden kanssa. Myös vanhemmat ovat 

huolissaan tablettien käytön riippuvuuteen johtamisesta (Bengisoy 2017). 

Ruutuajan vaikutuksista puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Wessmann (2017) kirjoittaa, että 

lapsen tunne-elämän kehitys saattaa viivästyä, jos lapsi on pitkiä aikoja yksinään medialait-

teiden äärillä päivittäin. Teknologian käytöllä saattaa olla lapsen emotionaaliseen kehityk-

seen haitallisia vaikutuksia. Älylaitteiden käyttö pitkiä aikoja ilman ohjausta aiheuttaa emo-

tionaalista passiivisuutta. (Ogelman ym. 2016.) Myös Bozzola ym. (2018) puoltavat mobiililait-

teilla olevan vaikutuksia emotionaaliseen kehitykseen. Chang ym. (2017) sekä Ogelman ym. 

(2016) tutkimuksissa suuri ruutuaika on yhdistetty aggressiiviseen käytökseen. 

Aineistoa hakiessa opinnäytetyön tekijät huomasivat, että älylaitteiden vaikutuksia on tut-

kittu huomattavasti enemmän kouluikäisillä, kuin alle kouluikäisillä. Osa tuloksista oli myös 

hyvin yllättäviä ja ristiriitaisia tai keskittyivät paljon fyysisiin tekijöihin. Pryzylski & Weinstein 

(2019) mukaan ruutuajan psykologisista vaikutuksista ymmärretään vasta vähän. Pienten las-

ten digitaalisten ruutujen käyttämisellä ja psykologisella hyvinvoinnilla ei juurikaan näyttäisi 

olevan haitallista yhteyttä. Tutkimuksen mukaan ruutujen käyttäminen voi vaikuttaa fyysi-

seen terveyteen ja toiminnan ohjaukseen vaikuttamatta kuitenkaan hyvinvointiin. Heidän mu-

kaansa ei ole selvää onko digitaalisen median käytöstä positiivista hyötyä 2-5-vuotiaille lap-

sille. Ogelman ym. (2016) tutkimus ei tue muiden tutkimusten näkökulmaa teknologisten lait-

teiden vahingollisista vaikutuksista. Bengisoyn (2017) mukaan teknologian käytöllä voi olla 

myönteisiä sekä kielteisiä vaikutuksia koulutuksessa ja normaaliarjessa. Cliff ym. (2017) mu-

kaan on liian vähän tutkimusta, että voitaisiin vetää johtopäätöksiä elektronisen median käy-

tön yhteydestä fyysiseen aktiivisuuteen tai psyykkiseen kehitykseen. On kuitenkin hieman to-

disteita siitä, että lisääntynyt altistuminen elektroniselle medialle saattaa syrjäyttää vuoro-

vaikutusta huoltajiin ja ikätovereihin myöhemmin hidastuttaen sosiaalisten taitojen, kuten 

empaattisuuden kehitystä. Chang ym. (2017) mukaan tutkimustietoa imeväisikäisten ja taape-

roiden altistumisesta älylaitteille on vähäisesti. 

6 Pohdinta 

6.1 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli miten älylaitteiden ja median käyttö vaikuttaa alle 

kouluikäisten lasten mielenterveyteen. Tavoitteena oli tuottaa ammattilaisten koulutuksissa 

hyödynnettävää taustatietoa Mieli ry:lle sekä tukea neuvolan terveydenhoitajien ennaltaeh-

käisevää toimintaa lasten ja perheiden mielenterveyden edistämiseksi. 
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Aineistosta esille nousseita tuloksia pohditaan myös MIELI ry Mielenterveyden käden kautta 

(Kuvio 1). Mielenterveyden viisi käden osa-aluetta ovat uni ja lepo, liikunta ja yhdessä liikku-

minen, ihmissuhteet ja tunteet, ravinto ja ruokailu sekä leikki ja luovuus. Kuten opinnäyte-

työn alussa on tuotu ilmi, että WHO:n (2004) mukaan ihmisen mielenterveyteen vaikuttavat 

tekijät ovat moninaisia ja vuorovaikutuksessa keskenään. Kirjallisuuskatsauksen tulosten pe-

rusteella voidaan todeta, että älylaitteet ja median käyttö vaikuttavat alle kouluikäisten las-

ten mielenterveyteen monin tavoin. Arjen valinnat ja arjen hallinta korostuvat siksi tässäkin. 

Valinnoilla voi olla kauaskantoisia positiivisia sekä negatiivisia vaikutuksia. 

Uni ja lepo ovat tärkeä osa arjen hyvinvointia. Uneen heikentävästi liittyviä asioita nousi pal-

jon esille tutkimuksista, joten siihen on syytä kiinnittää erityisesti huomiota. Jos uni häiriin-

tyy, niin se vaikuttaa muihin tärkeisiin osa-alueisiin. Esimerkiksi ruutuaika-aika ennen nukku-

maan menoa vaikuttaa tulevaan yöhön. Ruutuaika olisi hyvä pitää kohtuullisuuden rajoissa ja 

WHO on tehnyt siitä suosituksensa. Ruutuajan lisäksi korostuu oikeanlainen ja oikeasisältöinen 

käyttö. Minuuttimäärien rajoittaminen ei yksinään riitä, vaan tärkeämpää on katsoa median 

ja älylaitteiden käyttöä kokonaisuutena. Ruutuajan määrään osataan jo perheissä kiinnittää 

huomiota, mutta kuten mainittu myös sen sisältö merkitsee. Oikeanlaisen sisällön käyttö voi 

auttaa oppimaan ja kehittymään. Audiovisuaalinen muisti voi myös kehittyä opetuksellisessa 

käytössä. 

Vuorovaikutus ja ihmissuhteet ovat tärkeitä mielenterveydelle sekä hyvinvoinnille. Pienten 

lasten aivoterveydelle sekä kehitykselle on tärkeää saada kasvotusten tapahtuvaa vuorovaiku-

tusta syntymästä alkaen. Aineistosta nousi selvästi älylaitteiden ja median käytön vaikutukset 

vuorovaikutussuhteisiin ja sosiaalisuuteen, joka on myös yksi Mielenterveyden käden osa-alu-

eista. Aiemmin Kosola ym. (2019) mainitsivat, etteivät älylaitteet saisi viedä aikaa lapsien 

tarvitsemalta vuorovaikutukselta. Tutkimusaineiston mukaan kuitenkin media ja älylaitteet 

voivat vähentää lapsien vuorovaikutusta ja sen laatua vanhempiin sekä ikätovereihin. Tähän 

olisikin hyvä kiinnittää huomiota arjen valinnoissa ja perheen yhteisissä hetkissä, jotta vuoro-

vaikutussuhteet eivät häiriintyisi ja lapsi saisi riittävästi hyvinvoinnilleen tärkeää vuorovaiku-

tusta. Tällaisia huomioita arjessa voisivat olla äly- ja mobiililaitteiden pois laittaminen yhteis-

ten ruokailu- tai keskusteluhetkien ajaksi. Tuloksissa tuli myös ilmi, että television katselulla 

sekä taustatelevisiolla on haitallinen vaikutus vanhempi- lapsi suhteelle sekä ikätoverisuh-

teille, joten olisikin hyvä kiinnittää huomiota perheen ruutuaikaan sekä lapsen altistumiselle 

passiiviselle television katselulle. On myös hyvä huomioida, että television vaikutukset olivat 

haitallisia jo imeväisikäisille television keskeyttäessä vauva- vanhempi yhteyden. Näin ollen 

imetyshetkinäkin voisi olla tärkeää sammuttaa televisio ja keskittää huomionsa pienokaiseen. 

Tutkimusaineiston perusteella älylaitteet eivät välttämättä vaikuttaisi lapsien sosiaalisten tai-

tojen tasoon, niin kuin helposti voisi luulla, mutta sen sijaan niiden liiallisella tai hallitsemat-

tomalla käytöllä saattaa olla haitallinen vaikutus sosiaalisuuteen ja ne voivat eristää muista. 
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Älylaitteet saattavat olla hyvinkin koukuttavia lapsille ja heidän vasta kehittyvälle itsesääte-

lylleen, joten aikuisen ohjausta selvästi tarvitaan, etteivät lapset etääntyisi ystävistään, tun-

tisi yksinäisyyttä tai sisäänpäin kääntyneisyyttä. 

Sanotaan, että ”leikki on lapsen työtä” eikä ihmekään, sillä tuloksien perusteella lasten ai-

voissa tapahtuu tärkeää oppimista leikin aikana. Myös Mielenterveyden käden mukaan leikki 

ja luovuus ovat yksi päivän tärkeistä osuuksista. Tutkimusaineiston mukaan ruutumedia ja 

passiivinen television katselu voi estää tutkivan leikin toteutumista ja leikeistä oppimista. 

Niinpä pienien lapsien olisikin tärkeää saada harjoittaa luovaa leikkiä ilman taustatelevision 

tai ruutumedian häiriöitä. Näin ajatellen olisin arvokasta muistaa sopivan ruutuajan merkitys 

ja ettei pienten lapsien tarvitse omasta tahdosta huolimatta saada käyttää jatkuvasti esimer-

kiksi mobiililaitteita tai katsella televisiota. 

Vaikka älylaitteiden vaikutuksista aivoihin ja mielenterveyteen tiedetään vasta varsin vähän, 

niiden vaikutuksia kielelliseen kehitykseen tutkimustuloksista ei voinut olla huomaamatta. 

Päällimmäisenä haittana kielelliseen kehitykseen olikin kielellisen kehityksen viivästyminen. 

Tämän sekä mahdollisien positiivisien vaikutuksien saamiseksi olisikin hyvä, että aikuinen 

opastaisi, sanoittaisi ja käyttäisi älylaitetta yhdessä lapsen kanssa. Tutkijoille yllättävänä 

huomiona nousi, että mobiililaitteet saattaisivat häiritä myös kuuntelemisen taitoa. 

Mielenterveyden käden osa-alueista ravinto ja ruokailu ovat todella tärkeitä hyvinvoinnille, 

mutta nousivat tutkimusaineistosta ehkä vähiten esille. Ei ole aivan harvinainen näky, että 

nähtäisiin ruokapöydässä lapselle annettavan älylaite viihdykkeeksi, että lapsi malttaisi syödä 

tai että muu perhe saisi syödä rauhassa. Analysoitavaksi valitusta aineistosta älylaitteiden vai-

kutuksista ravintoon tai ruokailuun ei noussut juuri tuloksia esille. Kuitenkin aineiston mukaan 

älylaitteiden ja median käytöllä on yhteys ylipainoon, joskin tämä saattaa johtua lähinnä 

siitä, että älylaitteiden ja median käyttö ovat usein paikallaan tehtävää toimintaa. Toisaalta 

jotkin sovellukset taas kannustavat liikkumaan. 

Liikunta ja yhdessä liikkuminen ovat sekä fyysiselle että mielenterveydelle tärkeitä, jotka ne-

kin ovat sisällytetty Mielenterveyden käteen. Älylaitteiden vaikutuksista liikuntaan aineistossa 

ilmeni vähänlaisesti, vaikka runsaalla ruutuajalla tiedetään olevan yhteys lasten somaattiseen 

terveyteen ja jopa motoriseen viivästymään. Huomiona kuitenkin oli, että älylaitteilla vie-

tetty aika voi korvata lapselle muita tärkeitä ja rikastuttavampia aktiviteetteja ja kuten 

aiemmin mainittiin, ruutuaika on usein mielletty fyysisesti passiiviseksi. Tämän vuoksi olisi 

hyvä miettiä, että jos ruutuaikaa perheessä tulee paljon, tällöin on arjen hallinnassakin en-

tistä tärkeämpää kiinnittää huomiota lasten kanssa yhdessä liikkumiseen, ulkoiluun ja harras-

tamiseen. 
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Tuloksissa tuli myös esille tutkimusten vähäisyys ja vahvan näytön puute. Tulokset tukivat kui-

tenkin aiempaa tutkittua tietoa ja tiedon lisääminen tukee lasten parissa työskentelevien tai-

toa ottaa median ja älylaitteiden käyttö puheeksi. Aihe on ollut vähän tutkittu, joten opin-

näytetyö tuo hyvin esille aiheen ympärillä olevia ilmiöitä. Suomalaista tutkimustietoa on vä-

häisesti, mutta aiheesta on onneksi suomessakin kirjoitettu artikkeleja. Vanhemmat voivat 

tarvita neuvolakäynneillä ennalta ehkäisevää tukea mediakasvattamiseen. Esimerkiksi neuvo-

kasperhe- internetsivustolta löytyy meidän perheen ruutusopimus kaavake yhdessä täytettä-

väksi (Neuvokas perhe 2020). 

Tuloksista nousi paljon tärkeää tietoa älylaitteiden ja median käytön vaikutuksista alle kou-

luikäisten lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Terveydenhoitajat voivat käyttää näitä tie-

toja ohjatessaan perheitä ja vanhempia sopivien ruutuaikatottumuksien sekä terveellisten 

elämäntapojen muodostamiseen. Tuloksista noussut tutkimustieto on tuoretta, joten se sovel-

tuu hyvin käytettäväksi terveydenhoitajien ja alan ammattilaisten koulutuskäyttöön. Tätä 

opinnäytetyötä voivat hyödyntää myös muut lasten parissa työskentelevät ammattilaiset ja 

vapaaehtoiset. Tavoitteena oli myös tuottaa Mieli ry:lle ammattilaisten koulutuksissa hyödyn-

nettävää taustatietoa ja heiltä saadun palautteen mukaisesti he aikovat hyödyntää työtä kou-

lutuksissaan. Opinnäytetyön tekijät pitivät esitelmän opinnäytetyöstä ja sen tuloksista yhteis-

työkumppani Mieli ry:lle. He pitivät tuloksia niin hyödyllisenä, että pyysivät lupaa koostaa ar-

tikkelin nettisivuilleen. Artikkelin tarkoituksena on jakaa aiheesta tietoa laajemmalle joukolle 

ihmisiä. 

Tutkimukset toivat paljon esille negatiivia asioita median ja älylaitteiden käyttöön liittyen. 

Positiivisten asioiden vähäinen esille tuominen yllätti myös opinnäytetyön tekijät. Onko hyö-

tyjä olemassa enemmän, kuin niitä tulee ilmi vai onko tutkimuksilla oletetusti ja tahattomasti 

haettu negatiivista näkökulmaa. 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Yksittäisessä tutkimuksessa tulee arvioida tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen tut-

kimuksen piiristä löytyy tutkimuksen luotettavuuteen erilaisia käsityksiä. Objektiivisuus ja to-

tuudenmukaisuus nousevat usein nopeasti esille. Objektiivisuutta pohtiessa on syytä erottaa 

havaintojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus toisistaan. Tutkija on tutkimusasetelman 

luoja sekä tulkitsija, jolloin puolueettomuusnäkökulma nousee esiin. Tutkimusmenetelmien 

luotettavuutta arvioidaan usein validiteetin ja reliabiliteetin käsittein. Eli sen mukaan mitä 

on luvattu ja onko tutkimus toistettavissa. Edellä mainituilla käsitteillä on monenlaisia tulkin-

toja. Laadullisen tutkimuksen arviointiin ei ole yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimusta arvioidaan 

kokonaisuutena, joten sen koherenssi eli johdonmukaisuus painottuu. On hyvä pohtia mitä 
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tutkitaan ja miksi, miksi tutkimus on tärkeä ja muuttuvatko ajatukset tutkimuksen aikana. Ai-

neiston keruun menetelmää ja raportointia tulee myös pohtia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158-

159, 163.) Seuraavissa kappaleissa käydään läpi opinnäytetyön luotettavuuden arviointia. 

Sopivan aiheen löydyttyä ja opinnäytetyön tekijöiden perehdyttyä laadullisen tutkimuksen 

menetelmiin, valikoitui kuvaileva kirjallisuuskatsaus sopivimmaksi menetelmäksi aiheelle. Mo-

lemmat tekijät perehtyivät huolellisesti kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen menetelmänä ja 

vaiheita lähdettiin työstämään yhdessä. Teoriapohja rakennettiin kattavaksi ja aiheeseen joh-

dattelevaksi. Opinnäytetyön edetessä sisällönanalyysi menetelmäksi valittiin induktiivinen eli 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi, sillä se soveltui parhaiten tutkimusaineiston käsittelyyn ja 

tutkimuskysymykseen vastauksen saamiseksi. 

Tiedonhaun luotettavuutta on lisännyt se, että opinnäytetyön tekijät suorittivat tiedonhaun 

yhdessä pitäen mielessä lähdekritiikin ja tutkimuksien laadun sekä poissulkukriteerit. Tiedon-

haussa hyödynnettiin Laurean informaatikon ohjausta, jotta aineistoa löydettäisiin laajem-

min. Koko opinnäytetyöprosessin ajan tekijät hakivat säännöllisesti opinnäytetyönohjausta ja 

olivat säännöllisin väliajoin yhteydessä työelämänkumppaniin. Tutkimuksen edetessä jokainen 

kirjallisuuskatsauksen vaihe kirjattiin tarkasti ylös ja raportoitiin, jotta lukijan olisi helppo 

tarkastaa tutkimusprosessin toistettavuus, joka myös lisäsi opinnäytetyön luotettavuutta. 

Aiheen tuoreuden vuoksi tiedonhakuprosessi oli haastava ja aineistosta suurin osa on englan-

ninkielisiä, jolloin menetelmän luotettavuutta on saattanut heikentää tutkijoiden kielitaito. 

Kielitaidon vuoksi, jokin asia aineistosta on saattanut jäädä huomioimatta tai voinut johtaa 

väärin ymmärrykseen. Luotettavuutta kuitenkin lisää, että tiedonhakuun käytettiin paljon ai-

kaa, hakuja tarkastettiin sekä tehtiin toistettavissa oleva tiedonhaun taulukko (Liite 1). 

Työstä ilmenee myös selkeästi tiedonhaun rajaukset, käytetyt hakusanat sekä kuvaus kuinka 

tiedonhaku on suoritettu. Tutkimuksen analysoitavan aineiston luokittelussa tutkijoilla oli al-

kuun haasteita, koska aiheen ympärillä moni käsite asia tai ilmiö saattoi olla hyvin kokonais-

valtainen ja toisiinsa nivoutunut. Luokittelun alkuvaiheessa opinnäytetyön tekijät hakivat oh-

jausta, jonka jälkeen pääsivät etenemään sujuvammin prosessissa. 

Raportointi ja pohdinta on suoritettu hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Opinnäytetyön 

aineistonanalyysistä lähtien opinnäytetyön tekijät työstivät opinnäytetyön raporttia etätyönä 

koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi. Tämä on 

voinut vaikuttaa jonkin verran opinnäytetyöprosessiin työnteon hidastumisella uusien työme-

netelmien opettelun vuoksi, mutta luultavasti poikkeuslain vaikutukset itse työn laatuun ovat 

jääneet vähäiseksi. 
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Opinnäytetyölle tutkijoiden ei tarvinnut hakea tutkimuslupaa, sillä kirjallisuuskatsaus käsitte-

lee yleistä aiheitta, kohdistumatta tiettyyn henkilöön tai organisaatioon. Opinnäytetyötä var-

ten on tehty Laurean ammattikorkeakoulun kirjallinen opinnäytetyösopimus yhdessä MIELI 

ry:n kanssa. 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa eettiset kysymykset liittyvät tutkimuskysymyksen muo-

toiluun ja tutkimusetiikan noudattamiseen kaikissa vaiheissa katsauksen aikana. Tutkimusky-

symyksen ja valitun aineiston perustelu, kuvailu, argumentoinnin vakuuttavuus ja johdonmu-

kaisuus prosessissa liittyvät luotettavuuskysymyksiin. (Kangasniemi ym. 2013, 292.) 

Tuomen & Sarajärven (2018) mukaan hyvän tutkimuksen ominaisuuksia ovat eettinen kestä-

vyys ja sisäinen johdonmukaisuus, kuten miten ja millaisia lähteitä tekijä käyttää. Halutessa 

tehdä laadukasta laadullista tutkimusta, siihen kuuluvat laadukas tutkimussuunnitelma, oikein 

valittu tutkimusasetelma sekä kunnolla tehty raportointi. Tämän vuoksi edellä mainittuihin 

asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota opinnäytetyön suunnittelussa ja toteutuksessa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 149.) 

Opinnäytetyö ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin tai organisaatioihin, vaan ennemminkin yleis-

tyneeseen ilmiöön, tarkoituksenaan tuottaa uutta tietoa älylaitteiden vaikutuksista lasten 

mielenterveyteen. Näin ollen opinnäytetyössä ei tule kaikkia perinteisiä eettisiä kysymyksiä 

esille, kuten osallistuvien vapaaehtoinen suostumus, heidän suojeleminen ja heille mahdolli-

sien haittojen aiheutumisen ehkäiseminen. Tämän opinnäytetyön eettisyyttä pohtiessa koros-

tuvat uuden tieteellisen tiedon tuottaminen, tutkimuksen luotettavuus, voittoa tavoittele-

mattomuus sekä pyrkimys tuottaa tutkimuksella hyötyä yhteiskunnalle. (Kylmä & Juvakka 

2007, 137-139.) 

Kirjallisuuskatsaus on tehty opinnäytetyönä tekijöiden kiinnostuksen kohteisiin, ilmiön ajan-

kohtaisuuteen ja työelämän yhteistyökumppanin tarpeisiin perustuen tekijöiden motiivina 

tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Opinnäytetyössä on pyritty hyvän etiikan mukaisesti pitä-

mään tuotettu tieto puolueettomana ja voittoa tavoittelemattomana. Opinnäytetyön luotet-

tavuutta on ollut tarkoitus lisätä huolellisesti valitulla tutkimusmenetelmällä, laadukkaan tut-

kimussuunnitelman tekemisellä ja systemaattisella hakuprosessilla. 

Älylaitteiden vaikutukset lasten mielenterveyteen on tieteellisen tutkimuksen saralla vielä 

tuore aihe, jolloin näyttöön perustuvaa tutkimusaiheistoa on vähemmän kuin paljon tutki-

tuista aiheista. Haasteena opinnäytetyön luotettavuutta pohtiessa oli aineiston valinnassa ja 

mukaanottokriteereissä tutkimuksien laadun aste. 
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6.3 Jatkokehittämisehdotukset 

Opinnäytetyön tekijöillä olisi ollut mielenkiintoa käsitellä aihetta laajemminkin esimerkiksi 

ohjaamisen näkökulmasta. Opinnäytetyössä on kuitenkin tärkeää pysyä rajatussa aihepiirissä 

ja työn tarkoituksena on myös tuottaa pohdintaa, herättää lisää mielenkiintoa ja kehittämis-

ehdotuksia. Aiheeseen liittyen voisi myös tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, jossa perheet 

voisivat tehdä ohjauksen tuella median käytöstä perheen yhteisiä sopimuksia. Median käyttö 

vaikuttaa tärkeään vanhempi- lapsi vuorovaikutussuhteeseen, joten yhteiset säännöt tukevat 

myös vuorovaikutusta. Aiheesta voisi tehdä myös koulutusoppaan yhteistyössä Mieli Ry:n 

kanssa heidän käytettäväkseen. Neuvolan terveydenhoitajat hyötyisivät myös oppaasta, joka 

käsittelee median käytön vaikutusten puheeksi ottamista. 
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Liite 1: Tiedonhaun taulukko 

Tieto- 

kanta 

Hakulauseke Rajaukset Osumat 

Yhteen-

sä 

Osumat 

otsikon 

perus-

teella 

Osumat 

tiivistel-

män pe-

rus-

teella 

Osumat 

sisällön 

perus-

teella 

Hyväk-

sytyt 

CINAHL 1. Mobile device* 

AND toddlers or 

preschoolers or 

early childhood 

AND mental 

health 

 

Academic 

journal 

2009-2020,  

Full text, 

English  

1 1 1 1 1 

2. preschool 

child* AND screen 

time* AND mental 

health* 

 

12 2 2 1 1 

3. mental health 

of child* AND me-

dia 

 

92 2 0 0 0 

Finna.fi 1.mielenterv* 

AND media* AND 

laps* 

Tieteelli-

nen jul-

kaisu, 

2009-2020 

17 0 0 0 0 

2. mental health* 

AND media* AND 

child* 

22 0 0 0 0 

3. media literacy 

AND mental 

health* AND child* 

13 0 0 0 0 
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4.Medialukutaito* 

AND mielenter-

veys* AND lapsi* 

0 0 0 0 0 

Medic 1. child* 

preschool* AND 

smart device* mo-

bile device* 

Academic 

journal 

2009-2020,  

Full text, 

English  

21 1 1 1 1 

2. laps* ”alle kou-

luikä* AND älylait* 

mobiilileit* 

2 1 1 1 1 

3. child* 

preschool* AND 

”screen time” ” 

0 0 0 0 0 

4. child* 

preschool* 

toddler* AND me-

dia* ”media lite-

racy” AND ”men-

tal health” 

2 0 0 0 0 

EBCHO ”pre-school or 

preschool or early 

childhood of kin-

dergarten AND 

psychology ef-

fects or impact or 

wellbeing AND 

mobile technology 

or mobile devices 

or cell phones or 

tablets” 

 

Full text, 

Peer re-

view, 

2010-2020, 

English  

135 6 6 3 3 

  



  38 

 

 

Liite 2: Tutkijantaulukko  

Tutkimuksen teki-

jät, tutkimus, tut-

kimusvuosi- ja 

paikka 

Tutkimuksen tarkoitus  Aineisto ja aineiston 

keruu  

Keskeiset tulokset opin-

näytetyön tutkimuskysy-

mykseen verrattuna 

1. Bozzola, E., 

Spina, G. Ruggiero, 

M., Memo, L., Agos-

tiniani, R., Bozzola, 

M., Corsello, G. & 

Villani, A. Media 

devices in pre-

school children: the 

recommendations 

of the Italian pedi-

atric society. Ital-

ian Journal of Pedi-

atrics. 2018. Italia.  

 

Tarkastella mobiililaittei-

den vaikutuksia niiden 

kanssa tekemisissä olevilla 

leikki-ikäisillä lapsilla mie-

lenterveyteen ja fyysiseen 

terveyteen.  

Useista lähteistä 

tehty aineisto-

analyysi. 

Mobiililaitteet voivat häi-

ritä oppimista, lapsen ke-

hitystä, hyvinvointia, 

unta, näköä, kuulemista 

ja huoltajalapsisuhdetta. 

Tutkijat suosittelevat, 

että medialaitteille altis-

tumista lapsuudessa tulisi 

valvoa.  

2. Przybylski, A. & 

Weinstein. Digital 

screen time limits 

and young chil-

dren’s psychologi-

cal well-being: Evi-

dence from a popu-

lation-based study. 

Society for Re-

search in Child De-

velopment. 2019. 

Yhdysvallat.  

 

Ruutuajan rajoituksen 

merkitys pienten lasten 

psykologiseen hyvin-

vointiin. 

 

Väestöpohjainen pu-

helinhaastat-

telututkimus 2-5 vuo-

tiaiden lasten 

vanhemmille. Otanta 

19 957.  

Tutkimustulokset eivät 

tukeneet tiukkoja ruutu-

aikarajoituksia. Tarvitaan 

kriittistä lisätutkimusta, 

ennen kuin voidaan 

päätellä miten ruutuajan 

rajoittaminen vaikuttaa 

psykologiseen hyvin-

vointiin.  

3. Wessmann, J. 

Miten digimaailma 

vaikuttaa lapsen 

kehitykseen? 2017. 

Suomi.  

Näkökulma digitalisaation 

vaikutuksista lapsen 

mielen kehitykseen.  

Useista tieteellisistä 

artikkeleista ja 

tutkimuksista 

koostettu kirjallisuus-

katsausartikkeli.  

Unenpuute on merkittävä 

digiteknologioiden käytön 

seuraus. Olemassa olevan 

tutkimustiedon perus-
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teella vaikea antaa ter-

veyssuosituksia suoran 

liittyen digitalisaatioon. 

Perheitä tulisi kannustaa 

mediankäyttösääntöjen 

laatimiseen perheelle.  

4. Bengisoy, A. 

2017. Examinatiom 

of tablet usage by 4 

years old pre-

school student. 

2017. Turkki.   

Tutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää äitien asen-

teita heidän lapsiensa tab-

lettien käytöstä.  

Haastattelu-

lomaketutkimus 10 

äidille lasten tablet-

tien käytöstä.  

Äideillä on positiivisia ja 

negatiivisia asenteita 

tablettien käytöstä. Äidit 

ajattelevat, että ne aut-

tavat oppimaan tärkeitä 

asioita, mutta voivat ai-

heuttaa myös riippu-

vuutta ja ongelmia 

ikätoverisuhteissa. 

5. Ogelman, H., 

Güngör, H. 

Körucçu, Ö & 

Sarkaya, H. Exami-

nation of the rela-

tionship between 

technology use 5-6 

year-old children 

and their social 

skills and social sta-

tus. 2016. Turkki. 

Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää 5-6-vuotiaiden 

lasten teknologian käyt-

tökertojen vaikutusta 

heidän sosiaalisiin tai-

toihin ja asemaan.  

Tiedot kerättiin 

lapsilta sekä vanhem-

milta ja opettajilta. 

Havainnointia ja 

lomaketta käytettiin 

tiedonkeruuseen. 

Tutkimuksessa oli 162 

5-6 vuoden ikäistä 

lasta, jotka olivat 

seitsemästä eri 

lastentarhasta. 

Teknologian käytöllä ei 

ollut ennnustavaa 

vaikutusta sosiaalisien 

taitojen tasoon, mutta 

mobiililaitteilla löytyi 

yhteys sosiaalisiin 

mieltymyksiin sekä so-

siaalisuuteen.  

6. Cliff, D., 

McNeill, J., Vella, 

S., Howard, S., 

Kelly, M., Agnus, 

D., Wright, I., San-

tos, R., Batterham, 

M., Melhuish, E., 

Okely, D. & Rosnay, 

M.  The Preschool 

Activity, Technol-

ogy, Health, Adi-

posity, Behaviour 

and Congition 

(PATH-ABC) cohort 

study: rationale 

Tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, kuinka paljon 

älylaitteiden käyttö 

vaikuttaa lasten ke-

hitykseen ja terveyteen. 

Tavoitteena on tuottaa 

tietoa vanhemmille, ter-

veydenhuollon ammattilai-

sille sekä päättäjille 

päätöksenteon tueksi si-

ihen, kuinka voitaisiin 

tukea fyysistä aktiivisuutta 

suhteessa median käyt-

töön. 

Tutkimukseen osal-

listui 430 3-5 vuoti-

asta lasta. Lapsien 

terveydellinen 

lähtökohta eri osa-

alueilla tutkittiin, 

joihin tuloksia verrat-

tiin 12 kk päästä 

uudelleen.  

Terveydenhuollon am-

mattilaisille, päättäjille 

ja lasten vanhemmille 

saatava tieto siitä, miten 

voidaan tukea parhaiten 

lasten kehitystä.  



  40 

 

 

 

  

and design.2017. 

Yhdysvallat.  

7. Chang, H., Park, 

E., Yoo, H-J., Lee, 

J. & Shin, Y. Elec-

tronic Media Expo-

sure and Use among 

Toddlers. 2017. Ko-

rea.  

Tarkoituksena on tutkia 2-

5-vuotiaiden lasten 

älylaitteiden käytön 

vaikutuksia.  

Otanta koostui 390 2-

5 vuotiaasta lapsesta. 

Väestöpohjainen kys-

elytutkimus, johon 

lasten vanhemmat 

vastasivat. 

Tuloksena oli, että älypu-

helin ja TV ovat ylei-

simpiä pienten lasten 

käyttämiä laitteita ja ni-

iden käyttö aloitetaan 

12-24kk iässä. Tutkimus 

tarjoaa kattavaa tietoa 

lasten nykyaikaisesta me-

dian käytöstä.  

8. Gourage, M. & 

Troseth, G. Infants, 

Toddlers and Learn-

ing from Screen Me-

dia. 2016. Kanada. 

Tarkoituksena on selvittää 

voivatko imeväisikäiset ja 

taaperot oppia uusia tai-

toja käyttämällä ruu-

tumediaa tai oppia altistu-

alla passiiviselle television 

katselulle. 

Kirjallisuuskatsaus.  Pienet lapset eivät opi 

juurikaan käyttämällä 

ruutumediaa yksin, 

mutta jotakin oppimista 

voi tapahtua niitä 

yhdessä käyttäessä. Par-

asta oppimiselle on vuo-

rovaikutus muiden 

kanssa, kuten että 

vanhemmat puhuisivat, 

lukisivat ja leikkisivät 

pienten lasten kanssa.   
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Liite 3: Esimerkki sisällönanalyysitaulukosta  

Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 
Mobiililaitteet vaikuttavat kielelliseen 
kehitykseen 
 
Puheen ja kielen kehitys voi vaarantua 
 
Pitkään älypuhelimella vietetyn 
ajan huomattiin lisäävän kieliongelmia.  
 
Television katselun kestolla sekä kielel-
lisellä viivästymällä on todettu yhteys 
 
Suuri ruutuaika on yhdistetty kielelli-
seen viivästymiseen 
 
Puheen kehitys saattaa viivästyä, jos 
lapsi on medialaitteen äärellä pitkiä ai-
koja yksin 

 

puheen ja kielen 

kehitys voi häi-

riintyä 

 

kielellisen 

kehityksen 

viivästyminen 

 

Vuorovaikutukseen 

ja sosiaalisuuteen 

vaikuttavat tekijät  

 
Mobiililaitteet voivat häiritä nä-
köä ja kuuntelemista 
 
Eniten haittavaikutuksia ilmoitetaan 
näkemiseen ja kuuntelemiseen liittyen 

 

haittaa näkemistä 

ja kuuntelemista 

 

 
Teknologian käytöllä ei ole ennustavaa 
vaikutusta sosiaalisiin taitoihin 
 
Teknologisten laitteiden käytöllä ei ole 
ennustavaa vaikutusta lasten sosiaali-
siin taitoihin  
 
Mobiiliteknologian käyttö ei vaikuta so-
siaalisten taitojen tasoon  

On vähän tutkimusta siitä, että run-
sas television katselu olisi haitallista 
lasten sosiaaliseen kognitioon  
 

Ei vaikuta sosiaa-

lisiin taitoihin 

 

Vaikutukset 

sosiaalisuu-

teen  

 
Tutkimus viittaisi teknologian käytön 
aiheuttavan haitallisia vaikutuksia las-
ten sosiaaliseen kehitykseen  
 
Median käyttö, joka syrjäyttää lapset 
ihmistenvälisestä vuorovaikutuksesta, 
voi vaikuttaa lasten sosiaaliseen käyt-
täytymiseen  
 
Liiallinen ja hallitsematon teknologian 
käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti lap-
sien sosiaalisuuteen5 

 

Haitallinen sosi-

aaliselle kehityk-

selle ja suhteille  
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Lapset kärsivät yksinäisyydestä ja si-
säänpäin kääntyneisyydestä 
 
Lapset etääntyvät ystävistä 
 
Pitkään vietetty aika älypuheli-
mella vaikutti negatiivisesti empaatti-
suuteen ja ikätoverisuhteisiin, ku-
ten “tunteminen itsensä epäsuosituksi 
ja torjutuksi”  
 
Liiallinen ja hallitsematon teknologian 
käyttö voi eristää muista 

 

Yksinäisyys ja 

muista eristäyty-

minen  

 

 

Mobiililaitteet voivat häiritä huoltaja-
lapsi-suhdetta 

Mobiililaitteet häiritsevät lapsi-van-
hempi-vuorovaikutusta 

Taustatelevisio vähentää lapsi- van-
hempi vuorovaikutuksen määrää ja laa-
tua  

Median käyttö vähentää vanhemman ja 
lapsen välistä vuorovaikutusta  

Passiivinen television katselu keskeyt-
tää vauva- vanhempi yhteyden ja siteen 

Teknologian käyttö vaikuttaa vanhempi- 
lapsi suhteeseen 

Älylaitteita käytettäessä ilman ohjausta 
lapsille saattaa tulla ongelmia vuorovai-
kutussuhteisiin vanhempiinsa 

Teknologialla on alusta asti vaikutus 
lapsen ja vanhemman vuorovaikutus-
suhteisiin.  

 

Haitalliset vaiku-

tukset vanhem-

man ja lapsen vä-

liseen vuorovai-

kutukseen  

Vuorovaiku-

tussuhteiden 

häiriintymi-

nen  

Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat vaikeu-
det seurustelussa, kommunikoinnissa ja 
vuorovaikutuksessa muiden lasten 
kanssa 

Passiivinen television katselu voi estää 
vuorovaikutusta ikätovereiden kanssa 

Digitaalinen ruutuaika voi vaikuttaa 
vuorovaikutussuhteisiin ikätovereiden 
kanssa 

Äidit ovat huolissaan tablettien käy-
töstä mahdollisesti aiheutuvista ongel-
mista ikätoverisuhteissa. 

Älylaitteita käytettäessä ilman ohjausta 
lapsille saattaa tulla ongelmia vuorovai-
kutussuhteisiin ikätovereihinsa 

Lisääntyvä älypuhelinten käyttö saattaa 
vaikuttaa negatiivisesti lapsien kaveri-
suhteisiin 

Vaikeudet ikäto-

verisuhteissa 

 


