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1 Johdanto 
 

 

Vastavuoroinen kanssakäyminen on välttämätöntä lapsen tunnetaitojen, kielen ja 

itsesäätelytoimintojen kehityksen kannalta ja tästä syystä on erityisen tärkeää, 

että aikuinen on aidosti läsnä vuorovaikutustilanteessa lapsen kanssa. Näissä 

tilanteissa älylaitteiden käyttö voi rikkoa lapsen ja vanhemman välisen kommuni-

kaation luonnollisen kulun. (Moisala & Lonka 2019, 10.) Valitsimme opinnäyte-

työmme aiheeksi kysymyksen, millainen yhteys älylaitteilla on varhaiskasvatus-

ikäisten lasten ja heidän vanhempiensa väliseen vuorovaikutukseen. Olemme 

toteuttaneet opinnäytetyömme kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. 

 

Yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla, ja se näkyy myös varhaiskasvatuksen ar-

jessa. Digitaidot eivät synny itsestään ja digipalveluihin sekä älylaitteisiin tutustu-

minen on nykyään jo arkipäivää. Nykyisiä varhaiskasvatuksen ”asiakkaita” eli lap-

sia kutsutaan sukupolvi Alfaksi. Tämän sukupolven lapset ovat vuosina 2010–

2025 syntyneitä. Tämä sukupolvi on syntynyt samaan aikaan kuin älylaitteet ja 

niihin liittyvät sovellukset, siksi he käyttävät niitä luonnollisesti ja eivät osaa kuvi-

tella elämäänsä ilman niitä. (Fourtané 2018.) Alfa-sukupolven vanhemmat tör-

määvät uudenlaisiin vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyviin kysymyksiin ver-

rattuna aiempien sukupolvien vanhemmat.  

 

Varhaiskasvatuksen ammattilainen on monelle vanhemmalle turvallisin ja tutuin 

kasvatuskumppani ja asiantuntija, jolta hakea tukea omaan vanhemmuuteen. 

Siksi haluamme tässä työssä tuottaa erityisesti Alfa-sukupolven vanhemmille ja 

heidän kanssaan työskenteleville kasvatusalan ammattilaisille uutta tietoa älylait-

teiden käytöstä ja sen mahdollisuuksista sekä uhkista, mutta erityisesti siitä, mi-

ten älylaitteet voivat olla yhteydessä haitallisesti vanhemman ja lapsen väliseen 

vuorovaikutukseen.  Opinnäytetyömme teoriaosuudessa avaamme työssä tulok-

siksi nousseiden ilmiöiden tueksi varhaiskasvatuksen, lapsen kehityksen, media-

kasvatuksen, vuorovaikutuksen sekä älylaitteiden teoriaa. 
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2 Varhaiskasvatus ja älylaitteet 
 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen perusta 
 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lap-

sen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodos-

tamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus 

toimii edistäen lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehitystä yhdessä hänen 

huoltajiensa kanssa (Opetushallitus 2019, 14). Sen lähtökohta on lasten toimijuus 

ja hänelle merkitykselliset teemat, joiden pohjalta rakentuu varhaiskasvatuksessa 

toteutettavat toiminnot (Virkki 2015, 60). Varhaiskasvatuksen perusta on lapsen 

kuuleminen ja arjen rakentaminen heidän toiveiden pohjalle, eikä jo olemassa 

olevien menetelmien varaan. Tätä kutsutaan lapsilähtöiseksi varhaiskasva-

tukseksi. (Roos 2015, 48.) 

 

Varhaiskasvatus on sekä pedagogista että sosiaalipalvelullista toimintaa, sillä sii-

hen sisältyy aina kolme ulottuvuutta: hoito, kasvatus ja opetus. Laajemmin se on 

yhteiskunnallinen kasvatusinstituutio, joka heijastaa vallalla olevia yhteiskunnal-

lisia ideologioita, joiden pohjalta tehdään päätöksiä. Tämä näkyy myös varhais-

kasvatuksessa voimakkaampana yhteiskunnallisena ohjauksena. (Kirvesniemi 

2017, 20–26.) Kasvatus on laajempana ilmiönä päämäärähakuista ja tarkoituk-

sellista toiseen ihmiseen vaikuttamista. Toteutettu kasvatus on yhteydessä kas-

vattajan sisäistämään ymmärrykseen maailmasta, yhteiskunnasta, tiedosta ja 

yleisesti hänen uskomuksiinsa totuuksista. (Virkki 2015, 152.) Varhaiskasvatuk-

sella on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Sen tehtävänä on tasata yhteiskun-

nassa olevia sosioekonomisia eroja, tukea huoltajien kasvatustyötä ja ennaltaeh-

käistä oppimisvaikeuksia, sekä syrjäytymistä. (Kirvesniemi 2017, 153–154.) 

Varhaiskasvatuksen ja kodin välisen yhteistyön kuuluu olla suunnitelmallista kas-

vatusyhteistyötä, mikä koostuu keskusteluista, vanhempien tapaamisista ja toi-

minnan suunnittelusta yhteistyössä (Karikoski & Tiilikka 2017, 92). 
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Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelussa hyödynnetään oppi-

misen alueita, jotka ohjaavat monipuolisen toiminnan suunnittelussa ja toteutta-

misessa. Oppimisen alueiden pohjalta suunniteltu toiminta kehittää ja edistää eri 

ikäisten lasten oppimista. Oppimisen alueet ovat toisiinsa kytkeytyviä kokonai-

suuksia ja niitä yhdistellään ja sovelletaan eri tavoin. Alueet on ryhmitelty viiteen 

eri kokonaisuuteen: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja mei-

dän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. 

(Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma 2019, 55.) 

 

Varhaiskasvatus luo pohjaa lasten laaja-alaiselle oppimiselle, mikä koostuu tie-

tojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Tietojen ja taito-

jen käyttämiseen vaikuttaa lapsen omaksumat asenteet ja arvot sekä oma tahto 

toimia. Osaamisella tarkoitetaan kykyä toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Ympä-

röivän maailman muutokset edellyttävät tulevaisuudessa enemmän osaamista 

tieto- ja taitoaloilta sekä lisäksi ihmisenä kasvaminen, työnteko ja opiskelu koros-

tuvat entisestään. Laaja-alainen osaaminen edistää lapsen kasvua ja kehitystä 

niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenä. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen näh-

dään alkavaksi jo varhaislapsuudesta ja sen tavoitteet kulkevat jatkumona var-

haiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitel-

mien perusteisiin. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet on huomioitava myös 

paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. Laadukkaalla pedagogisella toimin-

nalla vahvistetaan lasten laaja-alaista osaamista, jolloin varhaiskasvatuksessa 

on hyvä ottaa huomioon eri oppimisympäristöjen käytettävyys sekä lasten oppi-

minen ja hyvinvointi. (Opetushallitus 2014.) 

 

Yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista on monilukutaito sekä tieto- ja viestin-

täteknologinen osaaminen, jota tarvitaan perheiden arjessa, vuorovaikutuksessa 

sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Osa-alue edistää lasten kasvatuksel-

lista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Monilukutaitoon sisältyy erilaisia lukutaitoja, 

kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, peruslukutaito ja medialukutaito. 

Lapsia ohjataan käyttämään ja tuottamaan viestejä myös erilaisissa digitaalisissa 

ympäristöissä. Lapset tarvitsevat aikuisen mallia ja ohjausta tutustuakseen erilai-

siin tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin, sovelluksiin ja peleihin sekä monipuo-

liseen ja turvalliseen käyttöön. Toinen merkittävä laaja-alaisen osaamisen osa-
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alue tämän opinnäytetyön aihetta ajatellen on kulttuurinen osaaminen, vuorovai-

kutus ja ilmaisu, jossa tähdätään kulttuurillisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti 

moninaiseen maailmaan, joka korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutuksellisten tai-

tojen sekä kulttuuritietouden osaamista. Osaamiseen kuuluu kuuntelutaito, eri 

näkemyksien tunnistaminen ja ymmärtäminen sekä kyky reflektoida omia arvoja 

ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla on tärkeä yhteys myös omalle hyvinvoinnille, 

identiteetille ja toimintakyvylle. (Opetushallitus 2014.)  

 

 

2.2 Mediakasvatus muuttuvassa maailmassa 
 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan mediakasvatus on lapsen perusoi-

keus. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat tarttu-

maan aihepiiriin. (Alanen, Sinko & Vesterinen 2009, 5.) Nykyiset perusopetuk-

sessa olevat lapset kasvavat täysin erilaiseen yhteiskuntaan, kuin sukupolvet, 

jotka syntyivät ennen älylaitteiden, internetin ja viihdeteollisuuden näin voima-

kasta esille tuloa. Tämä ilmiö on vielä voimakkaampaa nykyisten varhaiskasva-

tuksen piirissä olevien lasten kohdalla. He eivät tiedä elämästä ilman älylaitteita. 

Tilastollista tietoa lasten (erityisesti pienten) mediankäytöstä on suhteellisen vä-

hän (Alanen ym. 2009, 10). Lapsia, jotka ovat WiFin ja mobiililaitteiden parissa 

synnytyslaitokselta lähtien, kutsutaan diginatiiveiksi. Nimityksestä huolimatta he 

eivät osaa liikkua digimaailmassa luonnostaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta. 

Kasvattajat kaipaavat kipeästi neuvoja lasten ja digilaitteiden kanssa. Lähes kai-

kissa perheissä käytetään älylaitteita, mutta pelisäännöistä puhutaan harvemmin. 

Pohdittavaa on, kuinka paljon ruutuaikaa on liikaa, jääkö lapsi peleihin koukkuun, 

tai kärsiikö kommunikaatio lapsen kanssa, jos itse somettaa liikaa. (Irisvik & Utri-

ainen 2017, 10.)  

 

Lapset tarkkailevat ympäristöään aktiivisesti syntymästään asti ja alkavat jo var-

hain hahmottaa, miten mediaa käytetään. Havainnoimalla ympäristöään lapsi tu-

lee tietoiseksi siitä, millaisia toiminnan mahdollisuuksia mediat välittävät. Hän 

muodostaa käsitystään siitä, miten mediat nivoutuvat perheen arjen rytmiin ja 

ovat osana perheen tottumuksia ja tapoja. Oman mediankäytön alkaessa media-

suhde vakiintuu, kun median parissa jaetaan mielenkiinnon kohteita, pelataan ja 
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leikitään ja kun median synnyttämiä kokemuksia käsitellään yhdessä. Pienen lap-

sen mediasuhteeseen vaikuttavat ensi sijassa muut perheenjäsenet, mutta ikä-

tovereilla on yhä ratkaisevampi merkitys kouluikään tultaessa. (Valkonen 2018, 

21.) 

 

Vanhemman ja lapsen suhteella on ratkaiseva merkitys lapsen kehityksessä yli-

päätään. Vanhempi vaikuttaa tietoisesti ja tiedostamatta mihin suuntaan lapsen 

kasvu johtaa. Kuitenkin jo pieni lapsi hakee yhteyttä ikätovereihinsa ja ottaa mal-

lia heistä imitoiden muita. Mikäli lapsen ympärillä on ikätovereita, joiden puheissa 

ja toiminnassa toistuvat mediasta otetut teemat, haluaa lapsi liittyä muiden toi-

mintaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 määrittävät, että varhais-

kasvatuksen tulee tukea lapsia mediakasvatuksen alueella tutustumaan eri me-

dioihin ja itsensä ilmaisuun yhteisönsä sisällä hyödyntäen tässä leikin kautta 

median tarjoamia välineitä. Lasten kanssa tulee harjoitella myös lähde- ja media-

kriittisyyttä varhaiskasvatuksessa ja ohjataan ikätasoiseen toimintaan. (Opetus-

hallitus 2019, 45.) 

 

Media vetää lasta puoleensa ja mediasta on tullut yksi keskeinen sosiaalistaja 

lapsen elämään. Hyvin usein lapsilta löytyy älypuhelin repusta tai taskusta ja nii-

den helppo saatavuus mahdollistaa median käytön. Media voi vaikuttaa parhaim-

millaan myönteisesti ja kasvuprosessia tukien, mutta toisaalta media voi vahvis-

taa hyvin negatiivisiakin ilmiöitä. Media voi auttaa lasta peilaamaan omaa kasvua 

ja kehitystä hänen muodostaessa omaa maailmankuvaansa sekä rakentaessaan 

omaa identiteettiään. Kuitenkin ikä- ja kehitystasolle sopimattomat sisällöt ohjel-

missa ja runsas median käyttö voi johtaa monenlaisiin pulmiin, kuten esimerkiksi 

nukahtamisen vaikeuksiin. Mediakasvatuksen avulla lasta opastetaan turvalli-

seen ja fiksuun median käyttöön sekä mediakriittisyyteen. Tuodaan esille, että 

lapsi tarvitsee median vastapainoksi tavallista leikkiä ja olemista kavereiden 

kanssa. Mediakasvatus on keskustelua erilaisista ohjelmista, nettisisällöistä ja 

lapsia askarruttavista asioista. Keskustellaan myös kielenkäytöstä netissä, netti-

kiusaamisesta ja sen estämisestä, netissä pelaamisen säännöistä ja omasta net-

tikäyttäytymisestä. Lapsia tuetaan medialukutaidon oppimisessa ja turvallisessa 
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netin käytössä sekä tehdään esimerkiksi erilaisia mediaan liittyviä projekteja, ku-

ten valokuvausprojekteja ja digitarinoita. (Karjalainen, Lindroos, Matero & Simola 

2020, 292–293.) 

 

Lapsi on aktiivinen ja toimiva yksilö. Lapsi on tutkija ja toimija, joka suhtautuu 

maailmaan uteliaasti ja spontaanisti sekä saa eri aistien välityksellä monenlaista 

tietoa ympäristöstään. Eri aistien kautta saatu tieto ja informaatio luo pohjaa ilmi-

öiden ymmärtämiselle. Lapsen luontainen tapa toimia ja tutkia ovat hyviä lähtö-

kohtia mediakasvatukselle. Niin median haittavaikutuksilta kuin muiltakin elämän-

kolhuilta suojaa parhaiten turvallinen kasvuympäristö, läheiset turvalliset 

ihmissuhteet, tasapainoinen tunne-elämä, arvostava, myönteinen ja lasta tukeva 

kasvatus. Kavereiden kanssa touhuaminen antaa eväitä sosiaalisiin suhteisiin ja 

valmiuksia kohdata elämän iloja ja suruja. (Niinistö, Ruhala, Henriksson & Penti-

käinen 2006, 9–13.) 

 

Median ollessa täysin arkipäiväämme on mediakasvatus nähtävä keskeisenä 

osana varhaiskasvatusta. Yhdistyneiden Kansakuntien Yleissopimus lapsen oi-

keuksista (A 60/1991) on yksi keskeisimmistä asiakirjoista, jotka ohjaavat media-

kasvatusta myös varhaiskasvatuksessa. Tämä heijastuu erityisesti artikloissa 13 

ja 17, joissa ilmaistaan, että lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä 

sekä taataan, että lapsi saa tietoa monenlaisista kansallisista ja kansainvälisistä 

lähteistä oman mielipiteen muodostamiseen. (Asetus lapsen oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräys-

ten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta A 60/1991.) 

 

 

2.3 Älylaitteen käyttö, säännöt ja suositukset 
 

Tässä opinnäytetyössä älylaite tarkoittaa esinettä, joka on kytketty Internet-ver-

kossa muihin älylaitteisiin. Älylaite käsitetään esineeksi, joka on verkottunut toi-

siinsa. Se on suunniteltu toimimaan vuorovaikutuksessa sekä käyttäjien että mui-

den verkkoon kytkettyjen laitteiden kanssa. (Silverio-Fernández, Renukappa & 

Suresh 2018, 1.) Mobiililaitteeksi kutsutaan mukana kannettavaa laitetta, jonka 
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yksi ominaisuus on langaton vuoropuhelu Internet-verkkoon. Tällaisia ovat esi-

merkiksi matkapuhelimet ja tablet-tietokoneet, joissa on langaton tiedonsiirto. 

Älylaite voi olla myös päälle puettavaa teknologiaa, kuten älyrannekello. Laitteet 

ovat nykyään kuin tietokoneita, koska niillä voidaan itsenäisesti käsitellä tietoa. 

(Sanastokeskus 2020.) Älylaitteet kulkevat helposti käyttäjien mukana arjessa 

heidän taskuissaan (Kankuri-Tammilehto, Launonen, Tuominen & Ahvenainen 

2016, 2193).  

 

Älylaitteiden käyttö näyttäisi olevan uusi ympäristötekijä, joka saattanee virittää 

kehittyviä aivoja hyvin pitkälti vielä tuntemattomilla tavoilla. Älylaitteiden yleisty-

minen on varsin uusi ilmiö ja siihen liittyvien tutkimusten haastavuutta lisää tutki-

musaiheen laajuus. Älylaitteilla ja teknologialla on yhä merkittävämpi rooli lasten 

ja aikuisten arjessa. Parhaimmillaan älylaitteiden käyttö on luonteva osa aivojen 

kehitystä tukevaa ympäristöä. Aivojen hyvinvoinnin kannalta peruspilarit, kuten 

liikunta, kasvokkainen sosiaalinen vuorovaikutus, monipuolinen ruokavalio ja riit-

tävä uni ovat kuitenkin oltava ensisijaisesti kunnossa. (Moisala & Lonka 2019, 16, 

20.) 

 

On ensisijaisen tärkeää, että pienelle lapselle laaditaan aikuisen toimesta turval-

liset älylaitteiden käyttösäännöt esimerkiksi aika- ja sisältörajoituksineen. Sään-

nöt varmistavat, että älylaitteiden käytöstä ei tulisi ongelmallista, pakonomaista 

tai lasta kuormittavaa. Selkeillä säännöillä ja niistä kiinni pitämisellä ennaltaeh-

käistään myös älylaitteiden käytöstä johtuvia ristiriitatilanteita. (Kosola, Moisala & 

Ruokoniemi 2019, 160–161.) 

 

Yrittäjä, kouluttaja ja tietokirjailija Harto Pönkä on kirjoittanut artikkelin ”Sopiva 

ruutuaika” yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Artikkelissa kir-

joitetaan lapselle sopivasta ruutuajasta, mikä on lapsen ikätasolle sopivaa, mää-

rältään turvallista sekä lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa. Tuntirajoitukset voi-

vat auttaa perheen sääntöjen laatimisessa ja siinä, että muillekin aktiviteeteille, 

kuten läksyille, ruokailuille, perheen yhteiselle ajalle, ulkoilulle, leikille ja harras-

tuksille jäisi perheessä aikaa älylaitteiden lisäksi. Artikkelissa tuodaan esille ylei-

siä virallisia ruutuaikasuosituksia WHO:n (World Healt Organization) kautta, 

jonka mukaan 2–4-vuotiaille suositeltu ruutuaika päivässä on alle tunti. THL:n 
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(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) oma suositus on kouluikäisille alle kaksi tuntia 

päivässä. Tutkimuksissa on vaikea todentaa alle 2-vuotiaiden hyötyjä ruutuajan 

käytöstä ja yleinen linjaus onkin, että alle 2-vuotiaat hyötyisivät kasvokkaisesta 

vuorovaikutuksesta ja liikunnasta digimedian sijaan enemmän. Nämä toiminnot 

harjoittavat lapsen kielen kehitystä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä motorisia 

taitoja. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2020a.) 

 

Ruudun äärellä käytetyn ajan lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä ruudun 

ääressä tehdään. Edistääkö lapsi mediassa kaverisuhteitaan, oppiiko hän uusia 

taitoja tai saako hän siellä onnistumisia? Ruutuajan määrää ei yleensä ole tar-

peen rajoittaa, mikäli digitaalinen tiedonkäsittely on aktiivista sisältöjen hakua, 

tuottamista, muokkausta ja keskustelua. Digitaalisten sisältöjen rutiininomainen 

ja toistava kuluttaminen, kuten esimerkiksi kuuntelu, katselu, pelaaminen voivat 

olla haitallisia sen passiivisen luonteen vuoksi. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 

2020a.) 

 

Aivojen kannalta ruutuaikaa ja digitaalisuutta täytyy siis katsoa sisällön näkökul-

masta. Toisaalta tekemisen yksityiskohdilla on paljonkin väliä. Jos digitaalinen 

väline keskeyttää meidät jatkuvasti ja vie meidät ties mille harhapoluille kissavi-

deoita katsomaan, siitä on selvästi haittaa ja sen käyttötapaa pitäisi muuttaa. Jos 

digitaalinen väline jumiuttaa meidät istumaan paikallemme tuntikausiksi, se hait-

taa tekemistämme sitä kautta, että ajattelumme hyötyisi pienestä liikahtelusta. 

Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kolme tuntia liikuntaa päivässä olisi tärkeää 

lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja kasvulle. Liikunnan pitäisi olla monipuo-

lista ja aktivoivaa. Onkin kysyttävä, onko istuva ja päätelaitteisiin keskittyvä elä-

mäntapamme sekä organisoitujen harrastusten yliarvostus estänyt lapsilta luon-

nollisen liikkumisen mahdollisuudet? (Huotilainen & Peltonen 2017, 69, 124.) 

 

Älylaitteiden käyttö ei saa kokonaan korvata tai olennaisesti häiritä myöskään 

kasvokkain toteutuvaa inhimillistä vuorovaikutusta. Verkossa ei opita tulkitse-

maan ihmisen kehonkieltä tai äänensävyjä. Tarve kasvokkain toteutuville, ihmis-

ten välisille kohtaamisille ei häviä mihinkään tulevaisuudessa. (Kosola ym. 2019, 

159–160.) 
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Fyysiset haitat johtuvat usein median pitkittyneestä käytöstä ja huonosta er-

gonomiasta. Etenkin vuorovaikutteisen median pariin voi olla helppo jämähtää 

pitkäksikin aikaa. Terveyteen liittyviä oireita voivat olla muun muassa niska-, har-

tia- ja selkäkivut, silmien rasitus sekä vireyden väheneminen ja väsymys. Me-

diankäyttöä voidaan pitää ongelmallisena, jos se häiritsee lapsen muuta elämää, 

kuten ihmissuhteita, koulutyötä ja terveyttä. Esimerkiksi kaverien vähyys, yhtei-

sen tekemisen puuttuminen tai kiusaaminen voivat olla syitä runsaalle median-

käytölle. (Tossavainen 2018, 25.) 

 

 

3 Vuorovaikutuksen merkitys lapsen kehitykselle 
 

 

3.1 Varhainen vuorovaikutus 
 

Jotta aivot kehittyisivät normaalisti, on monipuolinen ympäristö edellytyksenä 

sille. Todistusaineistoa löytyy muun muassa tutkimuksista, joissa lapset ovat kas-

vaneet poikkeuksellisissa kasvuympäristöissä, joista on puuttunut inhimillinen 

vuorovaikutus ja virikkeet. Kieleen liittyvät aivoalueet eivät voi kehittyä normaa-

listi, mikäli puheelle ei altistuta riittävässä määrin. Aivoihin täytyy syntyä tarvitta-

via kytkentöjä monimutkaisen kielen tuottamista varten. (Moisala & Lonka 2019, 

9–10.) 

 

Inhimillinen vuorovaikutus on erityisen tärkeä virike aivojen kehityksen kannalta. 

Vastavuoroista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa tarvitaan myös tunnetai-

tojen, kielen ja itsesäätelytoimintojen kehittymiseksi. Lapsen aivoverkostot kyp-

syvät päivittäisten vuorovaikutustilanteiden ohjaamana, ja tästä syystä aikuisen 

aito läsnäolo vuorovaikutustilanteissa on merkittävää. Älylaite voi estää tai rikkoa 

vanhemman ja lapsen välisen kommunikaation luonnollisen etenemisen. Alusta-

vien tutkimustulosten mukaan vanhemmat, jotka käyttävät älylaitteita lastensa 

seurassa runsaasti viestivät lastensa kanssa vähemmän sekä sanallisesti että 

sanattomasti. Tämä voi johtaa siihen, että lapsen kielitaitojen kehitys viivästyy. 

(Moisala & Lonka 2019, 10.) 
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Jo vauvaikäisen psyykkinen kehitys on hyvin nopeaa. Vastasyntynyt kuulee, nä-

kee ja kommunikoi ympäristönsä kanssa. Vauvalle kontakti hoitajaan on erittäin 

tärkeä ja vauvat reagoivat voimakkaasti ihmisääneen. Vauva erottaa äidin äänen 

muista äänistä. Vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus on koko psyykki-

sen kehityksen perusta. Vauvaikäinen aistii herkästi ihollaan hoitajan kosketta-

essa vauvaa ja tuo hänelle tunteen, että hänestä pidetään ja samalla hän oppii 

erottamaan kehonsa osia. Hoitajan tulee reagoida vauvan ilmaisuihin. Vastasyn-

tyneen itsetunnon perustana on lapsen kokemus siitä, että hän on tärkeä ja että 

aikuinen viihtyy hänen seurassaan. Lapsen yksilöityminen tapahtuu kaikkien ais-

tien kautta sekä vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. (Karjalainen & Kukkonen 

2007, 69–72.) Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä mitä 

vauva ja vanhempi puuhaavat yhdessä, erilaisista hoitotilanteista ruokailuhetkiin 

ja yhdessä olemiseen (Puura, Sannisto & Riihonen 2018).  

 

Vauvan tarpeisiin vastaava vanhempi auttaa lasta oppimaan tunteiden ja käyt-

täytymisen säätelyä sekä toisen ihmisen mielen ymmärtämistä. Vuorovaikutus 

lisää beetaendorfiinien eritystä, mikä tuottaa vauvalle ja vanhemmalle mielihy-

vää. Vauvan signaalien kautta vanhemman aivoissa aktivoituu empaattisen ym-

märtämisen ja avun antamisen alueet. Varhaisessa vuorovaikutuksessa vauvan 

hermosolujet yhteydet aivoissa kehittyvät ja osa taidoista, kuten esimerkiksi pu-

heen kehitys, tunteiden kokeminen ja säätely, voivat jäädä puutteellisiksi, mikäli 

vauva ei sää riittävää määrää ärsykkeitä kehityksensä aikana. (Puura ym. 2018.) 

 

Turvallisen kiintymyssuhteen perusta lähtee lapsen kokemasta vuorovaikutuksen 

laadusta. Vanhempien ja lapsen kielellinen vuorovaikutus tarjoaa inhimillisen 

viestinnän perustaidot, vankan pohjan tunne-elämän ja itsetunnon kehittymiselle.  

Turvattomassa kiintymyssuhteessa vanhemmat eivät ole lapsen lähellä emotio-

naalisesti, lapsi ei hae turvaa vanhemmistaan tai välttelee sitä. Tällöin lapsi saat-

taa usein herättää huomiota negatiivisella käytöksellä tai tunteenpurkauksilla. 

Lapsi ei usein opi tunteiden tunnistamista, tunteiden nimeämistä tai toimintansa 

käsittelemistä keskustellen. Tällöin on selkeää, että kielellinen kehitys on uhat-

tuna, kun lapsen ja vanhempien yhdessä olo on hyvin vähäistä. (Hakamo 2011, 

13.) 
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Eriksonin kehittämän psykososiaalisen kehitysteorian mukaan ensimmäisen ikä-

vuoden kehitykseen vaikuttaa lapsen kokema perusluottamus tai epäluottamus 

häntä hoivaavia aikuisia kohtaan. Nämä tärkeät kontaktit ovat perusta lapsen 

myöhemmille ihmissuhteille. Lapsen tarpeiden tyydyttämisen kautta syntyy luot-

tamus omiin hoitajiin. Jos hoitaja ei vastaa lapsen tarpeisiin, hän kokee ympäris-

tön pelottavana. Tällöin lapsen perusluottamus hoitajaan horjuu ja hän kokee tur-

vattomuutta ja epäluottamusta. (Karjalainen & Kukkonen 2007, 72.) Lapsen 

varhaisen vuorovaikutuksen aikana syntyneet kiintymyssuhteet mallittavat sitä, 

miten hän myöhemmin elämässään kokee ihmissuhteitaan, millaisia ihmissuh-

teita hän hakee tai miten hän itse toimii vanhempana (Puura ym. 2018). 

 

 

3.2 Lapsen kokonaisvaltainen kehitys 
 

Arjessa kasvu ja kehitys voidaan ymmärtää usein samaa tarkoittavina asioina. 

Puhutaan elinikäisestä kasvusta ja kehityksestä, koska ihmisen kasvu ja kehitys 

alkaa hedelmöityksestä jatkuen läpi elämän. Fyysinen kasvu vaihtelee elämän 

eri vaiheissa, mutta esimerkiksi psyykkinen kehitys jatkuu koko elämänkaaren 

loppuun asti. Kehityksen osa-alueita ovat fyysinen ja motorinen kehitys, kognitii-

vinen kehitys ja psykososiaalinen kehitys. Fyysiseen ja motoriseen kehitykseen 

kuuluu fyysisen kasvun ja motoristen taitojen kehittyminen sekä hermoston ja ai-

vojen kehittyminen. Kognitiiviseen kehitykseen kuuluu tiedon käsittelyyn ja tuot-

tamiseen liittyvät asiat sekä havaitsemisen, ajattelun, kielen, tarkkaavuuden ja 

muistin kehitys. Psykososiaaliseen kehitykseen kuuluu kokonaispersoonallisuu-

den kehitys sekä minuuden, tunnesäätelyn, vuorovaikutussuhteiden ja sosiaalis-

ten taitojen kehitys. Ihminen kehittyy kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. (Karja-

lainen ym. 2020, 11–12.) Sosiaalisten taitojen kehittymiseksi lapsi tarvitsee 

erityisesti vanhempiaan ja erilaisia yhteisiä toimintoja heidän kanssaan. Lapsen 

ja vanhemman välinen hassuttelu, peuhaaminen, paijaaminen ja yhteiset tekemi-

set ovat lapselle huippuelämyksiä. Lisäksi lapselle on tärkeää saada kaverisuh-

teita, joissa harjoitella yhteistä leikkiä, pelisääntöjä, empatiataitoja sekä ristiriita-

tilanteiden selvittämistä yhdessä aikuisen ohjaamana. (Mannerheimin 

lastensuojeluliitto 2020b.) 
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Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat perimä ja ympäristötekijät, kuten uni, ravit-

semus ja fyysinen aktiivisuus. Muita erilaisia kehitykseen vaikuttavia ympäristö-

tekijöitä ovat fyysinen ympäristö eli oma elinympäristö, sosiaalinen ympäristö eli 

lähimmät ihmissuhteet ja psyykkinen ympäristö eli tunneilmapiiri sisältäen mui-

den ajatukset, näkemykset ja hyväksynnän. Lisäksi kulttuurinen ympäristö eli so-

siaaliset tavat ja käyttäytymismuodot, arvot, asenteet, uskonto ja taloudelliset te-

kijät. Myös tilannetekijät, joilla tarkoitetaan suoraan yksilöön vaikuttavia 

ärsykkeitä, kuten toiset ihmiset, mielentilat, palkitseminen, rankaiseminen, äkilli-

set tapahtumat ja tilanteet, kuten muutokset kasvuympäristössä tai äkilliset trau-

mat. (Karjalainen ym. 2020, 11–13.) 

 

Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Kieli on keskeinen tekijä ajattelun, sosiaali-

suuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä ja ilmaisemisessa. 

Jotta kielellinen ilmaisu kehittyisi, se vaatii palautetta ja vastavuoroisuutta vas-

taanottajalta. Vauvan kielenkehitys lähtee jokeltelusta ja vähitellen puheen sisältö 

muuttuu merkitykselliseksi. Tämän jälkeen lapsi oppii sanomaan ensimmäisiä sa-

noja. Lapsi saattaa nimitellä esineitä tai henkilöitä omilla sanoillaan, kunnes hän 

omaksuu oikeat puhekielen sanat. Lapsi havaitsee ja kuuntelee aktiivisesti mui-

den puhetta sekä puheeseen liittyvää toimintaa. Lopulta lapsi alkaa itse tuotta-

maan puhetta eli lapsi oppii puhumaan. Lapsen ja aikuisen välinen turvallinen 

kiintymyssuhde on merkittävässä roolissa lapsen kielen omaksumisessa ja oppi-

misessa. (Karjalainen & Kukkonen 2007, 310, 311.) Mikäli lapsi ei ole oppinut 

kahteen ikävuoteen mennessä noudattamaan suullisia ohjeita tai lapsi ei puhu 

vielä kolmevuotiaana, voidaan kyseessä nähdä olevan puheen kehityksen viiväs-

tymä. (Karjalainen & Kukkonen 2007, 71.) Oppimisen viivästyminen voi aiheuttaa 

lapselle turhautumista, uhmakkuutta ja psykosomaattisia häiriöitä (Honkaranta 

2007, 158).  

 

Itseilmaisuun kuuluu puhumisen ja kommunikaation taidot, jotka ovat avainasioita 

ihmisen kasvussa ja kehityksessä koko elämänkaaren ajan. Vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa kehittyvät myös ihmisen minuus ja identiteetti. Kehityk-

sessä keskeistä on se, että ihminen voi ilmaista itseään, tulla kuulluksi ja ymmär-

retyksi. (Karjalainen & Kukkonen 2007, 310, 311.) Hakamo kirjoittaa, että Ope-

tushallituksen laatimissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissakin 
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(2000) on todettu, että ”alkavan luku- ja kirjoitustaidon perustana on, että lapsi on 

kuullut ja kuunnellut, hän on itse tullut kuulluksi, hän on puhunut ja hänelle on 

puhuttu, hänen kanssaan on keskusteltu, hän on kysellyt ja hänelle on vastattu. 

Lapsi kehittää tällaisessa ympäristössä ikään kuin huomaamattaan sanavarasto-

aan sekä luku- ja kirjoitustaitoaan”. (Hakamo 2011, 9.) 

 

Lapsen oppiminen alkaa kotoa ja lapsen kielelliseen sekä älylliseen kehitykseen 

vaikuttavat vanhempien erilaiset vuorovaikutustyylit, kasvatuskäytännöt, asen-

teet ja kodin virikkeet. Lapseen kohdistetulla puheen ja huomion määrällä on mer-

kitystä kielelliseen kehitykseen. Varhaisen tuen merkitys on silloin vielä korostu-

neempi, mikäli lapsella on kehityksellinen riski kielellisiin ongelmiin. Aikuisella on 

kiistaton merkitys kielellisen toiminnan monipuolistajana, mahdollistajana, innos-

tajana ja mallin antajana. Aikuisen on tärkeää pitää huolta, että lapsi ymmärtää 

asiat. Aikuinen selittää epäselvät sanat, rohkaisee lasta keskustelemaan ja kyse-

lemään aiheista, jotka tätä kiinnostavat. (Hakamo 2011, 8–9.) Varhaiskasvatuk-

sessa lapsen kielen kehitystä voi tukea huomaamalla lapsen yksilölliset tarpeet. 

Kielen kehitystä tukee kuvakirjojen katselu, kirjan kuvista jutteleminen, selkeä 

puhe, kyseleminen ja asioista, tapahtumista ja ajatuksista kertominen. Varhais-

kasvatuksen ammattilaisen on tärkeää huomata lapsen ilmaukset sekä vastata 

niihin. Leikkimällä ja osallistumalla sekä rohkaisemalla ja kannustamalla annat 

lisätukea lapsen kielen kehitykselle. (Karjalainen ym. 2020, 22.) 

 

 

3.3 Erilaisia haasteita lapsen kehityksen polulla 
 

Tarkkaavuus on kykyä suunnata ja ylläpitää huomiota kohteesta toiseen. Lapsen 

biologinen kypsyminen sekä lapsen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa vaikut-

taa tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyn kehittymiseen. Lapsen käyttäyty-

misen säätelytaidot kehittyvät erilaisissa arjen tilanteissa, joissa lapsi saa aikui-

sen tukea tunteiden käsittelyssä, sääntöjen oppimisessa, toimintoihin 

keskittymisessä, ympäristön tutkimisessa sekä uusien taitojen opettelussa. Tark-

kaavuuden vaikeuksiin voi liittyä haasteet kielen ja motoriikan kehittymisessä, 

aistitiedon käsittelyssä ja aistisäätelyssä. Tämä voi näkyä muun muassa aistiyli- 

tai aliherkkyytenä, aistimushakuisuutena, motorisena kömpelyytenä tai omien 
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tunteiden säätelypulmina. Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksia ilmenee 

yksilöllisesti ja ongelmia voi ilmetä tarkkaavuuden säätelystä toiminnanohjauksen 

eri osa-alueisiin. (Karjalainen ym. 2020, 187–189.) 

 

Itsensä säätelemisen taito korostuu nyky-yhteiskunnassa, missä arki on täynnä 

erilaisia houkutuksia, kuten kännykät sovelluksineen ja eri ilmoituksineen. It-

sesäätely liittyy oman käyttäytymisen ja omien tunteiden muokkaamiseen tilan-

teeseen sopivaksi. Itsesäätelykyky on tietynlaista itsekuria ja sen taito näkyy esi-

merkiksi oman huomion tahdonalaisessa ohjaamisessa, tunteiden säätelyssä ja 

kyvyssä vastustaa erilaisia kiusauksia. Itsesäätely on tärkeää myönteisen kehi-

tyksen näkökulmasta ja ne vaikuttavat siihen, miten ihminen toimii sosiaalisissa 

tilanteissa ja vuorovaikutuksessa. Vahva itsesäätelykyky on yhteydessä hyvään 

itsetuntemukseen, myönteisiin ihmissuhteisiin, tunnetaitoihin ja elämässä me-

nestymiseen. (Vuorinen 2017.) 

 

Toiminnanohjaus tarkoittaa kykyä toimia päämääräsuuntautuneesti ja tilanteen 

vaatimalla tavalla. Toiminnanohjauksen osa-alueita ovat toiminnan suunnittelu 

sekä tavoitteisuuden ja vireystilan säätely. Toiminnanohjauksen haasteissa uu-

det tai muuttuvat tilanteet sekä suoriutuminen itseohjautuvuutta vaativissa tilan-

teissa tuottavat vaikeuksia. Tämä näkyy esimerkiksi toiminnan hitautena tai aloi-

tekyvyttömyytenä. Keskittymispulmat taas näkyvät haasteina paneutua yhteen 

asiaan pitkäksi aikaa. Tästä syystä esimerkiksi koulutehtävien loppuun tekemi-

nen voi tuntua haastavalta. Keskittyminen voi häiriintyä ylimääräisistä ympärillä 

olevista ärsykkeistä. Kyseiset ongelmat vaikeuttavat luonnollisesti myös oppi-

mista. (Karjalainen ym. 2020, 188.) 

 

Lapsen käyttäytymiseen vaikuttavat biologiset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät. 

Aikuisten luoma kasvuympäristö ja vuorovaikutusympäristö opettavat lapselle 

käyttäytymistä ja tunnesäätelyä, mikä muotoutuu kehityksen myötä itsesääte-

lyksi. Lapsen kykyyn omaksua taitoja vaikuttavat aikuisten ja ympäristön turvalli-

suus, vuorovaikutus, johdonmukaisuus ja kasvatukselliset menetelmät. Lapsen 

käyttäytymisen haastetta ja oireilua lisää stressikuormitus, mikä voi tuottaa epä-

mukavan ja ahdistavan olotilan. Reaktiot ovat hyvin yksilöllisiä. Reaktio voi olla 

hyvin lievä tai päinvastoin aggressiota aiheuttava tai lamaannuttava. Lapsella voi 
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ilmetä myös masennuksen oireita, joita ovat esimerkiksi kasvun ja kehityksen 

taantuminen, alakuloisuus, vakavuus, leikin väheneminen ja somaattiset oireet. 

Masentuneella on taipumusta väsymykseen ja univaikeuksiin, jolloin oireet voivat 

heijastua lapsen sosiaalisiin suhteisiin. Käytöshäiriöiden yleisyys on viime vuo-

sien aikana lisääntynyt selvästi ja niiden syyt ovat hyvin moninaiset. Häiriön taus-

talla saattaa olla esimerkiksi diagnosoimaton neurologinen tila, struktuurien 

puute, olosuhteiden epävarmuus, tekemisen puute, turvattomuus, tunne-elämän 

vaikeudet, stressi, pelko tai oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet. (Karjalainen 

ym. 2020, 197–206.) 

 

 

4 Aiemmat opinnäytetyöt ja tutkimukset 
 

 

Heleste, Hertell ja Kallio (2017) ovat opinnäytetyössään selvittäneet 5–6-vuotiai-

den lasten kokemuksia vanhempiensa älylaitteiden käytöstä. Tulosten mukaan 

älylaitteet ovat merkittävästi läsnä lasten arjessa. Kaapu ja Kuokkanen (2019) 

ovat laatineet opinnäytetyössään oppaan varhaiskasvatusikäisten lasten van-

hemmille ja päiväkodin työntekijöille, jota varhaiskasvatuksen opettajat voivat 

käyttää tukena varhaiskasvatussuunnitelma –keskusteluissa. Satu Valkonen 

(2012) on tarkastellut väitöskirjassaan television merkitystä 5–6-vuotiaiden lasten 

arjessa. Tutkimuksen mukaan lapsi heijastaa television kautta itseään koskevia 

käsityksiä sekä näkemyksiä muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. 

 

Raudaskoski, Mantere ja Valkonen (2019) kirjoittavat, että älypuhelimien roolin 

voi hahmottaa toisen tyyppisenä tarkkaavaisuuden kannalta verrattaessa sitä pe-

rinteisiin medioihin, kuten lehdet tai televisio. Vanhemmuuden vuorovaikutuk-

sessa ne vievät vanhemman havainnointia lapsestaan uudella tavalla. Lahtisen 

(2018) tutkimuksen mukaan älylaitteiden liiallinen käyttö voi johtaa vähäisem-

pään läsnäoloon lapsen kanssa ja puutteellinen vuorovaikutus voi vaikuttaa hai-

tallisesti lapsen puheen ja kielen kehittymiseen. 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 
 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä on: Millainen on älylaitteiden yhteys 

varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän vanhempien väliseen vuorovaikutuk-

seen? Opinnäytetyön aihe on hyvin ajankohtainen koko ajan digitalisoituvassa 

yhteiskunnassamme, jossa älypuhelimen käyttö kuuluu osaksi arkea.  

 

Tarkoituksena on selvittää kysymystä kirjallisuuskatsauksena aiempien aihetta 

käsittelevien tutkimusten pohjalta. Tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille, huoltajille ja laaja-alaisesti eri asiantuntijoille tietoisuutta aiheesta. 

Myös varhaiskasvatusta tulisi pyrkiä kehittämään näyttöön perustuen. Tämä on-

nistuu hyvin laadukkaiden kirjallisuuskatsausten pohjalta, joissa tutustutaan 

aiempiin jo olemassa oleviin tutkimuksiin. 

 

 

6 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 

 

6.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 
 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on hyvä silloin, kun halutaan kuvata todel-

lista elämää ja tutkittavaa kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadul-

lisessa tutkimuksessa on pyrkimys löytää tosiasioita sen sijaan, että todentaisi jo 

olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Tutkijan 

pyrkimyksenä on saada selville tutkittavien näkökulma tutkittavana olevasta ilmi-

östä (Kiviniemi 2001, 68). Laadullisen tutkimuksen kohteena on usein ihminen ja 

ihmisen ympäristö. Nämä tekijät yhdessä muodostavat tarkastelun kohteen eli 

elämismaailman. Elämismaailma rakentuu yhteisöstä, sosiaalisesta vuorovaiku-

tuksesta, arvotodellisuudesta ja ihmisten välisistä suhteista. (Varto 1992, 23, 24.)  

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus perustuu suhteellisen pieneen tapausmää-

rään, jolloin puhutaan aineiston tarkoituksenmukaisesta poiminnasta, teoreetti-
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sesta tai harkinnanvaraisesta näytteestä. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jo-

tain tapahtumaa eikä pyritä tilastollisiin yleistyksiin. (Eskola & Suoranta 1998, 60–

61.) 

 

Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena. Laadul-

linen analyysi vaatii poikkeavaa absoluuttisuutta suhteessa tilastolliseen tutki-

mukseen. Kaikki luotettavina pidetyt seikat tulee kyetä selittämään niin, etteivät 

ne ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. Tilastolliset todennäköisyydet eivät 

kelpaa laadullisen analyysin johtolangoiksi. Laadullinen analyysi koostuu havain-

tojen pelkistämisestä sekä arvoituksen ratkaisemisesta. (Alasuutari 2007, 38–

39.)  

 

Havaintojen pelkistämisessä voidaan nähdä kaksi eri osaa. Aluksikin aineiston 

tarkastelu lähtee aina vain tietystä teoreettis-metologisesta näkökulmasta. Huo-

mio kiinnittyy aineiston tarkastelussa siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen 

kannalta kaikkein olennaisinta. Havaintojen pelkistämisen toisessa vaiheessa 

ideana on karsia havaintomäärää havaintojen yhdistämisellä. Tähän tavoittee-

seen päästään etsimällä havaintojen yhteinen piirre, nimittäjä tai sääntö. Lähtö-

kohtana havaintojen yhdistämisessä on ajatus siitä, että aineistossa on näytteitä 

samasta ilmiöstä. (Alasuutari 2007, 40.) 

 

Yleensä empiirisen sosiaalitutkimuksen metodiikaksi puhuttaessa arvoituksen 

ratkaisemisen vaihetta kutsutaan tulosten tulkinnaksi. Tuotettuja johtolankoja ja 

käytettävissä olevia vihjeitä käytetään pohjana merkitystulkinnalle tutkittavasta il-

miöstä. Kyseistä tutkimuksen vaihetta voidaan nimittää myös rakennekokonai-

suuden muodostamiseksi. Mitä enemmän käytettävissä on ratkaistavana olevaan 

mysteeriin vihjeitä, sen paremmin tutkija voi luottaa ratkaisun mielekkyyteen. Tie-

teellinen tutkimus ei voi kuitenkaan koskaan saavuttaa täydellistä varmuutta. 

(Alasuutari 2007, 44–48.)  
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6.2 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
 

Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan tehtyä tutkimusta sekä tehdään tutkimusta tut-

kimuksesta. Aiempien tutkimuksien avulla kootaan tutkimuksien tuloksia, jotka 

ovat lähtökohtana uusille tutkimustuloksille. Kirjallisuuskatsauksen avulla raken-

netaan kokonaiskuvaa tietystä asiakokonaisuudesta. Kirjallisuuskatsaus antaa 

mahdollisuuden käsitellä ja tiivistää laajoja aineistoja tuottaen uutta tietoa tär-

keistä kysymyksistä. Lisäksi kirjallisuuskatsaus palvelee tieteenalan tuntemusta. 

Se laittaa tutkijan perehtymään oman alansa keskusteluun pitkällä aikavälillä. 

(Salminen 2011, 3–4, 22.) Opinnäytetyömme toteutuu laadullisena opinnäyte-

työnä kirjallisuuskatsauksen muodossa. 

 

Kirjallisuuskatsaus on metodisesti monipuolinen ja se on jaettu kolmeen eri tyyp-

piin. Kyseiset kolme eri tyyppilajia ovat kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaat-

tinen kirjallisuuskatsaus sekä meta-analyysi. Kirjallisuuskatsauksella tavoitellaan 

yleiskatsauksellisuutta liittyen aihepiiriin tai ongelmaan pyrkien asettamaan tutki-

muksen sekä historialliseen että oman tieteenalansa kontekstiin. (Salminen 

2011, 6–11.) 

 

Kirjallisuuskatsaus tarjoaa kattavat ohjeet työskentelyn etenemiseksi, tiedon et-

simiseksi sekä arviointia varten. Tekoprosessin ensimmäinen askel on tutkimus-

kysymyksen asettaminen, toisena kirjallisuuden ja tietokantojen valinta sekä kol-

mantena vaiheena hakutermien valinta, jotka voivat olla sanoja tai fraaseja. Jotta 

jäljelle jäävä materiaali vastaisi tutkimuskysymystä, on tärkeää valikoida ja rajata 

hakutermit ja hakutulokset huolellisesti. Seulontavaiheessa päätetään, mitkä kie-

let ja vuodet kelpuutetaan rajaaviksi kriteereiksi ja tämän jälkeen hakutuloksia 

seulotaan metodologisessa mielessä. Pyritään arvioimaan artikkeleiden ja tutki-

musten tieteellistä laatua ja valikoidaan katsaukseen vain laadukkain materiaali. 

Seuraavassa vaiheessa tehdään itse katsausta. Katsaus vaatii standardoidun 

muodon, jonka mukaan artikkeleista kerätään tietoa. Näin katsauksesta saadaan 

luotettava ja pätevä. Viimeisenä vaiheena on tulosten syntetisointi. (Salminen 

2011, 10–11.) 
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Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi kirjallisuuskatsauksen muoto, joka perustuu 

tutkimuskysymykseen ja tuottaa valitun aineiston perusteella kuvailevan, laadul-

lisen vastauksen. Se on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perus-

tyypeistä. Sitä käytettäessä aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa eivät rajaa 

metodiset säännöt. Tätä tutkimusmenetelmää hyödyntäen tutkijan on mahdollista 

saada selville, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään. Luonteeltaan kuvaileva kir-

jallisuuskatsaus on aineistolähtöistä ja ymmärtämiseen tähtäävää ilmiön ku-

vausta. Tämän menetelmän kautta tutkittava ilmiö pystytään kuitenkin kuvaa-

maan laaja-alaisesti ja tarvittaessa luokittelemaan tutkittavan ilmiön 

ominaisuuksia. (Kangasniemi ym. 2013, 293–295.) 

 

Työskentelymme edetessä kuvaileva kirjallisuuskatsaus valikoitui oman opinnäy-

tetyömme metodiksi. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinta ja 

analyysi on aineistolähtöistä, ja ne toteutuvat osittain yhtä aikaa. Koimme tämän 

metodin toimivan parhaiten meidän tutkimuskysymyksemme kanssa. Valittaessa 

aineistoa pitää miettiä niiden merkitystä katsauksessa tutkimuskysymykseen 

vastaamisen kannalta. Tärkein mittari aineiston valintaan on, että se mahdollistaa 

tutkimuskysymyksen tarkastelun ilmiölähtöisesti suhteessa muihin tutkimuksiin. 

Taulukointia voidaan käyttää aineiston valinnan tukena jäsentämään aineistoa 

sekä havaitsemaan tutkimusten tarjoama sisällöllinen merkitys tutkimuskysymyk-

selle ja yhteys muuhun valittuun aineistoon. (Kangasniemi ym. 2013, 295–296.) 

 

Jäsentyneen kuvailun rakentaminen on tämän tutkimusmenetelmän ydin. Analy-

soimalla, syntetisoimalla ja yhdistelemällä aiempaa tutkimusta kriittisesti, on 

mahdollista syntyä uusi tulkinta aineistosta. Aineistoa vertaillaan sisäisesti, ana-

lysoiden niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Synteesin luomisen avulla on tarkoitus 

pystyä tekemään laajempia päätelmiä aineistosta vastaten tutkimuskysymyk-

seen. Mahdollisuus on ottaa muutama päälähde analyysin perustaksi, jota kriti-

soidaan tai täsmennetään muun aineiston pohjalta. Tämän tulee olla kriittisesti 

harkittua ja perusteltua. (Kangasniemi ym. 2013, 296–297.) 

 

Tavallisesti kirjallisuuskatsauksella pystytään selvittämään enemmän sitä, millä 

laajuudella ilmiötä on tutkittu, eikä niinkään tutkimusten syvyyttä ja laatua (Rum-

rill, Fitzgerald & Merchant 2010, 401). Tutkijalta sen käyttö edellyttää syvällistä 
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perehtymistä itse menetelmään, jotta sitä käyttäen voitaisiin tuottaa luotettavaa 

tietoa. Se voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen. Ensiksi tulee valita tutkimusky-

symys ja sen jälkeen on aineiston valitseminen, jonka jälkeen kuvailun rakenta-

minen ja viimeisenä tuotetun tuloksen tarkasteleminen. (Kangasniemi ym. 2013, 

291–298; Salminen 2011, 6.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen lopuksi tuloksia tarkastellaan sekä sisällöllisesti että me-

netelmällisesti pohdiskellen. Katsaukseen tiivistetään keskeisimmät tulokset ar-

vioiden niitä laajempaan yhteiskunnalliseen tai teoreettiseen kontekstiin. Tarkas-

telussa voi hyvän tieteellisen tavan mukaisesti kritisoida ilmaistua 

tutkimuskysymystä. Lopussa tulee olla myös kirjallisuuskatsauksen etiikan ja luo-

tettavuuden arviointi. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen käyttöä koskevat eettiset 

kysymykset liittyvät tutkimusetiikan noudattamiseen katsauksen kaikissa vai-

heissa. Eettiset kysymykset korostuvat kuvailevan kirjallisuuskatsauksen mene-

telmällisen väljyyden vuoksi. Riittävän selkeällä, läpinäkyvällä ja yksityiskohtai-

sella läpi työn etenevällä raportoinnilla voidaan lisätä tutkimuksen eettisyyttä ja 

luotettavuutta. (Kangasniemi ym. 2013, 292–298.)  

 

 

7 Opinnäytetyön tutkimusprosessi 
 

 

7.1 Aiheen valinta ja merkitys 
 

Tutkimus lähtee liikkeelle ensin aiheen valinnasta. Aiheen valinnassa on hyvä 

miettiä kysymyksiä, miten kiinnostava aihe on, miten sopiva aihe on omalle tie-

teenalalle, miten merkittävä aihe on yhteiskunnallisesti katsoen tai voiko tutki-

muksen avulla lisätä tietoa tai ymmärrystä aiheesta. Lisäksi aiheen hahmotta-

mista edistää uusimpaan aiheeseen liittyvään tutkimustietoon perehtyminen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 173–175.) 

 

Opinnäytetyömme tehtävänä on toteuttaa kirjallisuuskatsaus tutkimuskysymyk-

sestä, millainen yhteys älylaitteilla on varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän 
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vanhempiensa vuorovaikutukseen. Kirjallisuuskatsaus auttaa hahmottamaan ai-

heesta tehtyä uusinta tutkimusta sekä varhaiskasvattajia ymmärtämään sitä 

muutosta, jossa Alfa-sukupolven lapset elävät. Meneillään on tavallaan suuri ja 

hallitsematon ihmiskoe, sillä meillä ei ole vielä tutkimustietoa siitä, millaiseen ai-

kuisuuteen ja vanhuuteen näin suuri määrä istumista ja tietoteknisten laitteiden 

käyttöä johtaa. Nykyiset varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset siirtyvät nope-

asti kohti teini-ikää ja aikuisuutta. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja ihmisen 

myöhemmälle elämälle. 

 

 

7.2 Tutkimusaineiston haku 
 

Kirjallisuuskatsauksemme tutkimuskysymys määrää sen, millaisen aineiston ke-

räämme ja millainen menetelmä sen analyysissa on kannattavin käyttää. On tär-

keää, että hankimme analysoitavan aineiston tutkimuskysymykseen liittyvien ha-

kusanojen avulla tietokannoista. Tutkijoille kehitetyn Google Scholar- palvelun 

kautta pystyy tekemään monihaun yhdellä kertaa monista tieteellisen kirjallisuu-

den tietokannoista. Aineistoja on useilta eri tieteenaloilta ja monista lähteistä. Kai-

kista Google Scholarin hakutuloksista löytyy myös bibliografiset tiedot: tekijä(t) ja 

julkaisulähde. Valmiina oleviin aineistoihin on suhtauduttava kuitenkin aina kriitti-

sesti ja on punnittava niiden luotettavuutta, mikä merkitsee lähdekritiikkiä. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara, 2013, 94, 189.)  

 

Valitsimme aluksi keskeisiksi hakusanoiksi alla luetellut käsitteet ja tietokannoiksi 

Google Scholar sekä Theseus. Aikarajaus hakutulosten välillä oli vuodet 2015–

2020. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja sitä kautta keskeiset hakusanat ovat: 

 

• Alle kouluikäinen lapsi 

• Vanhemmat 

• Älypuhelin 

• Vuorovaikutus 
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Teimme ensimmäisiä hakukokeiluja yllä olevilla käsitteillä Karelia Finnan ARTO-

tietokantalistauksesta ja Google Scholarin kautta. Arto-tietokannasta hakutulok-

siksi tuli 1 tulos. Kokeilimme hakuprosessin alussa lapsikäsitteestä monia saman 

kaltaisia sanoja, kuten ”alle kouluikäinen lapsi”, ”lapsi”, ”varhaiskasvatusikäinen”. 

Älylaitteesta kokeilimme monia synonyymeja, kuten ”älypuhelin”, ”älylaite”, ”digi”. 

Vanhemmat-käsitettä vaihdoimme välillä käsitteeseen ”perhe”, ”huoltaja” tai ”van-

hempi”.  

 

Seuraavaksi kokeilimme eri yhdistelmiä ja sanakatkaisuja kyseisistä hakusa-

noista. Aloitimme aineiston haun Google Scholar-hakupalvelun kautta. Aineistoja 

haettiin yllä olevilla hakusanoilla sekä tarkennetulla haulla. Tarkennetussa 

haussa asetimme hakuehdoksi sisältäen tarkan ilmauksen ”älylaite” ja kokei-

limme sanakatkaisuja ”älypu”, ”laps”, ”vanhem” ja ”vuorovai” aiemmin asetetuista 

hakusanoista muokaten. Lisäsimme hakusanoiksi vielä sanan ”digi”. Google 

Scholar antoi hakutulokseksi 14 tulosta. Luimme kaikki hakupalvelun antamat 14 

tulosta läpi. Tiivistelmien pohjalta valikoimme viisi aineistoa, jotka vastasivat par-

haiten tutkimuskysymykseemme:   

 

• Varhaiskasvatusikäisten lasten digitaalisen median käyttö ja sen tukemi-

nen kodin ja päiväkodin yhteistyössä–Vanhempien ja päiväkodin henkilös-

tön näkemyksiä. S. Kaartokallio - 2020. 

• ” Yhteinen aika menettää merkitystään, kun samaan aikaan selaa somea”. 

–Vanhempien älylaitteiden käyttö suhteessa kasvokkaiseen vuorovaiku-

tukseen perheessä. S. Göös, L Paavola - 2020. 

• Älylaitteiden ja median käytön vaikutukset alle kouluikäisten lasten mie-

lenterveyteen. C. Pasanen, T. Pajarinen - 2020. 

• Pulelin pois!! -Digitaalinen media perheessä. M. Kokkonen, V. Koramo - 

2018. 

• "... sillein ettei oo mittään tekemistä sitte.": lasten kokemuksia vanhem-

piensa älylaitteiden käytöstä. AL. Heleste, M. Hertell, E. Kallio - 2017. 

 

Tulostimme aineistot ja tämän jälkeen molemmat opinnäytetyön tekijät lukivat 

nämä huolellisesti läpi. Kävimme yhteistä keskustelua aineistojen sisällöstä ja 
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tarkastelimme aineistoja kriittisesti, mitkä olivat sisällöltään meidän tutkimusky-

symykseemme vastaavia. Valitsemistamme aineistoista rajautui tässä vaiheessa 

pois yksi tutkimus. Syynä rajaamiselle oli se, ettei se vastannut meidän tutkimus-

kysymykseemme. 

 

Kokeilimme Academic Search Elite-hakupalvelun kautta hakua hakusanoilla 

”smart device”,”child”,”parent”, “digi” ja “interaction”. Haku tuotti 90 tulosta, mutta 

tuloksissa ei ollut meidän tutkimuskysymyksellemme sopivia aineistoja. MEDIC-

hakupalvelun kautta hakusanoilla ”lapsi” AND ”älylaite” hakutuloksia saatiin 1 ot-

sikolla ”Viekö älylaite vauvalta vanhemman?”. Päästäkseen lukemaan artikkelia 

enemmän sivusto vaati kirjautumistunnukset. 

 

Jatkoimme aineiston hakua vielä UEF Primo - verkkokirjaston tietokannasta. Ha-

kusanoina käytimme "Parent-child interaction", "mobile devices”. Rajasimme tu-

lokset vuosille 2015–2020 julkaistuihin tutkimuksiin sekä tutkimuksiin, jotka ovat 

saatavilla verkosta ja ovat vertaisarvioituja kausijulkaisuja. Saimme tuloksia 175 

kappaletta. Valitsimme tarkempaan tarkasteluun tutkimukset: 

 

• Maternal Mobile Device Use During a Structured Parent–Child Interaction 

Task. Radesky Jenny, Miller Alison L., Rosenblum Katherine L., Appug-

liese Danielle, Kaciroti, Niko & Lumeng, Julie C. 

• Impact of parents mobile device use on parent-child interaction: A litera-

ture review. Kildare Cory A & Middlemiss Wendy. 

• Media Use of Mothers, Media Use of Children, and Parent–Child Interac-

tion Are Related to Behavioral Difficulties and Strengths of Children. Pou-

lain Tanja, Ludwig Juliane, Hiemisch Andreas, Hilbert Anja, Kiess Wie-

land. 

 

Luotettavuus ilmaisesta tiedosta on osattava tehdä itse. Järkevä ratkaisu on käyt-

tää valmiiksi tiukan valvonnan läpikäynyttä aineistoa ja lähteitä. Google Scholarin 

lisäksi Scirus on suositeltava tieteellisessä Internet-tiedonhaussa, jossa ha-

kuominaisuuksia, tietosisällön valintaa, kuvailua ja valvontaa kehitetään jatku-

vasti tieteellisen tiedon etsimistä varten. (Tähtinen, 2007, 13.) 
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Lähdimme kokeilemaan Scirus-tietokantaa, sivusto ohjautui ScienceDirect-nimi-

selle sivustolle. Sivustolle täytyi aluksi rekisteröityä. Haimme artikkeleita hakusa-

noilla ”child” ja ”smartphone”. Haku tuotti 5176 tulosta. Lisäsimme hakusanaksi 

vielä ”interaction”, jolloin hakutuloksia syntyi 3123. ”Parent”-hakusanan lisäyksen 

jälkeen hakutuloksia tuli 1868. Kun hakusanaksi lisäsi vielä ”digi”, tippui tulokset 

kuuteen hakutulokseen ja tulokset eivät enää vastanneet tutkimuskysymyk-

seemme. Pudotimme ”digi”-hakusanan pois ja rajasimme hakua vuosilukuihin 

2015–2020, jolloin hakutuloksia jäi 1616. Lisäsimme hakusanaksi ”development”, 

hakusanoja jäi 1592. Rajasimme hakutulokset pelkästään vuodelle 2020 ja ha-

kutuloksia jäi 1445. Hakuvuosi 2020 ja hakusanat ”smartphone”,” family mem-

bers”,”interaction, ”child” ja “development” tuottivat 1128 tulosta. 

 

Hakuvuodeksi pystyi rajaamaan vuoden 2021, jolloin tuloksia edellä mainituilla 

hakusanoilla jäi 13. Kaikkia tutkimuksia silmäillessä vain yksi tutkimus näistä oli 

sellainen, mihin katsoimme järkeväksi lähteä tarkemmin tutustumaan. Tutkimus 

oli englanninkielinen kirjallisuuskatsaus ja nimeltään “Antecedents and conse-

quences of problematic smartphone use: A systematic literature review of an 

emerging research area”. Tarkempaan tarkasteluun otetun artikkelin tiivistel-

mässä selventyi, että katsauksessa tutkittiin erityisesti älypuhelinten ongelmal-

lista käyttöä, havaintoja väestötekijöistä sekä selityksiä älypuhelinten käytölle. 

Tutkimuksessa ei käyty juurikaan läpi älypuhelinten käytön yhteyttä perheen-

jäsenten väliseen vuorovaikutukseen. Jatkoimme vielä hakuyritystä poistamalla 

hakusanoista hakusanan ”family members” ja hakuvuosi edelleen 2021, jolloin 

hakutuloksia saatiin 27. Tämä ei tuottanut haluttua tulosta. 

 

Kokeilimme uutta hakua hakusanoilla ”early interaction”, ”parent”, ”child” ja ”smart 

screen”. Hakuvuosi 2020. Hakurajaus pelkkiin tutkimusartikkeleihin. Julkaisun ot-

sikoksi rajasimme ”Early Childhood Research Quarterly”. Haku tuotti paljon tulok-

sia, mutta ei tutkimuskysymykseemme suoraan vastaavaa tulosta. 

 

Seuraavan hakukokeilun teimme hakusanoilla “smart screen use” ja “early inter-

action” ja “mother”. Haku tuotti tutkimuksen nimeltä “Parents’ Perceptions about 

the Mobile Technology Use of Preschool Aged Children”. Tämän tutkimuksen 
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tarkoituksena on ollut tutkia, kuinka esikouluikäisten vanhemmat käyttävät mobii-

liteknologiaa sekä vanhempien huolta mobiililaitteiden käytöstä. Kyseinen tutki-

mus ei antanut suoranaista vastausta tutkimuskysymyksellemme. Tässä vai-

heessa tulimme siihen tulokseen, että lähdemme tekemään analyysia tähän 

mennessä löytyneestä aineistoista. Koimme tämänhetkisen aineiston riittäväksi 

tutkimuskysymyksemme kannalta. 

 

 Kirjallisuuskatsaukseen käytettäviä alkuperäistutkimuksia määritellään tarkoilla 

sisäänottokriteereillä. Kriteerit perustuvat katsauksen tutkimuskysymyksiin. (Stolt 

& Routasalo 2007, 59.) Alla olevassa Kuviossa 1 käymme läpi sisäänottokriteerit 

ja poissulkukriteerit. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 

Valitsimme analysoitavat tutkimukset sisäänottokriteereiden mukaan. Sisäänot-

tokriteereinä meillä oli, että tutkimus tai opinnäytetyö on julkaistu vuosina 2015–

Sisäänotto- 
kriteerit 

Poissulku- 
kriteerit 

• Julkaistu vuonna 2015–2020 
• suomen- ja englanninkieliset 
• tieteelliset tutkimukset ja opin-

näytetyöt, jotka vastaavat tutki-
muskysymykseemme 

 

• Julkaistu vuonna 2014 tai aiem-
min 

• vieraskieliset (pois lukien eng-
lanninkieliset) 

• aineisto ei täytä tieteellisen jul-
kaisun kriteereitä 

• ei vastaa opinnäytetyömme tut-
kimuskysymykseen 

• maksulliset aineistot 
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2020 ja ne ovat suomen- tai englanninkielisiä ja tutkimukset vastaavat tutkimus-

kysymykseemme. Meidän poissulkukriteereinämme oli tutkimukset, jotka on jul-

kaistu vuonna 2014 tai aiemmin, jotka on julkaistu muilla kielillä kuin suomeksi tai 

englanniksi, maksulliset aineistot, tutkimukset, jotka eivät vastaa meidän tutki-

muskysymykseemme sekä mikäli ne eivät täytä tieteellisen julkaisun kriteereitä. 

Emme määritelleet sisäänottokriteereihin sitä, millä metodilla tehtyjä tutkimuksia 

valitsemme. Näillä kriteereillä pystyimme rajaamaan meidän opinnäytetyömme 

aineistoa järkevästi. Meidän tuli läpi opinnäytetyöprosessin palata näihin kritee-

reihin. Jouduimme rajaamaan muuten mielenkiintoista aineistoa pois, koska ne 

eivät menneet meidän kriteerien sisälle. Tarkensimme myös kriteereitämme opin-

näytetyöprosessin aikana. Kriteerit ohjasivat tiedonhakuamme ja auttoivat etsi-

mään meidän tutkimuskysymykseemme sopivia tutkimuksia. 

 

 

7.3 Tutkimusaineiston kuvaus 
 

Tiedon haun jälkeen valikoimme kirjallisuuskatsauksemme aineistoon neljä suo-

menkielistä ja kolme englanninkielistä tutkimusta. Olemme kuvanneet valittua ai-

neistoa lyhyesti seuraavissa kappaleissa. 

 

Aineistoomme valikoitunut Camilla Pasasen ja Tea Pajarisen kuvaileva kirjalli-

suuskatsaus nimeltä ”Älylaitteiden ja median käytön vaikutukset alle kouluikäis-

ten lasten mielenterveyteen” oli laajuudeltaan 42 - sivuinen opinnäytetyö. Tutki-

muksen tarkoituksena on kuvata älylaitteiden käytön vaikutuksia alle 

kouluikäisten lasten mielenterveyteen. 

 

Satu Kaartokallion tekemässä pro gradu - tutkielmassa ”Varhaiskasvatusikäisten 

lasten digitaalisen median käyttö ja sen tukeminen kodin ja päiväkodin yhteis-

työssä” oli tarkoituksena selvittää vanhempien ja päiväkodin henkilöstön näke-

myksiä varhaiskasvatusikäisten lasten digitaalisen median käytöstä, käytön tuke-

misesta ja kodin ja päiväkodin yhteistyöstä. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Mitkä 

ovat vanhempien ja henkilöstön näkemykset 1) lasten digitaalisen median käy-

töstä? (2) lasten digitaalisen median käytön tukemisesta? (3) yhteistyöstä lasten 
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digitaalisen median käytön tukemisessa. Tutkimus oli toteutettu verkkokyselynä 

vanhemmille ja päiväkodin henkilöstölle. Tutkimus oli laajuudeltaan 77 - sivuinen. 

 

Anna-Leena Heleste, Matilda Hertell ja Elina Kallio ovat tehneet opinnäytetyön 

"...sillein ettei oo mittään tekemistä sitte.": lasten kokemuksia vanhempiensa äly-

laitteiden käytöstä. Tutkimus on selvittänyt 5–6-vuotiaiden lasten kokemuksia 

vanhempiensa älylaitteiden käytöstä. 

 

Saara Göösin ja Leena Paavolan opinnäytetyö aiheesta ”Yhteinen aika menettää 

merkitystään, kun samaan aikaan selaa somea”. – Vanhempien älylaitteiden 

käyttö suhteessa kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perheessä on laajuudeltaan 

80 - sivuinen. Tämäkin tutkimus on lähtenyt liikkeelle pinnalla olleen yhteiskun-

nallisen älylaitekeskustelun myötä ja tutkimus on lähtenyt etsimään vastauksia 

kysymyksiin, minkälaisia vaikutuksia vanhempien älylaitteiden käytöllä on suh-

teessa kasvokkaiseen vuorovaikutukseen lasten kanssa sekä koettuun hyvin-

vointiin vanhempien välisessä parisuhteessa. Tutkimuksen kohderyhmäksi on 

valikoitunut lapsien sijasta Suomessa asuvat alaikäisten lasten vanhemmat. 

 

Tanja Poulainin, Juliane Ludwigin, Andreas Hiemischin, Anja Hilbertin ja Wieland 

Kiessin kirjoittama artikkeli nimeltä “Media use of mothers, Media use of children, 

and parent-child interaction are related to behavioral difficulties and strengths of 

children” on julkaistu vuonna 2019 kansainvälisessä ympäristötutkimus- ja kan-

santerveyslehdessä. Tutkimuksessa on selvitetty lasten ja äitien mediankäytön 

sekä vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen yhteyttä lasten käyttäytymi-

seen ja vaikeuksiin. Tutkimuksessa on käytetty vahvuuksia ja vaikeuksia -kyse-

lylomaketta. Tutkimusotokseen kuului 773 kappaletta 2–9-vuotiasta lasta ja hei-

dän äitinsä.  

 

Cory A. Kildaren ja Wendy Middlemissin artikkeli Impact of parents mobile device 

use on parent-child interaction: A literature review on vuonna 2016 julkaistu kir-

jallisuuskatsaus, jonka aineisto on 27 tutkimusta. Se pyrkii antamaan yleiskat-

sauksen vanhempien mobiililaitteiden käytöstä johtuvista häiriötekijöistä heidän 

huolehtiessa lapsistaan. Artikkeli on julkaistu Computers in Human Behavior -

julkaisussa. 



32 

   
 

 

Jenny Radesky, Alison L. Miller, Katherine L. Rosenblum, Danielle Appugliese, 

Niko Kaciroti ja Julie C. Lumeng kirjoittavat artikkelissaan Maternal mobile device 

use during a structured parent-child interaction task tutkimuksesta, jossa he sel-

vittivät 225 äiti-lapsiparin vuorovaikutusta ja äitien kännykän käyttöä lasten ol-

lessa noin 6-vuotiaita. Tutkimus tapahtui strukturoidun laboratoriotehtävän me-

netelmin, joka videoitiin. 

 

 

7.4 Aineiston analysointi 
 

Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydin. Analyysi-

vaiheen aikana tutkijalle selviää, millaisia vastauksia hän saa tutkimuskysymyk-

seensä. (Hirsjärvi ym. 2013, 221.) Tutkimusraportissa tulee kuvata selkeästi, mi-

ten aineisto on kerätty ja kuinka se on analysoitu. Tutkimuksen kulku on hyvä 

selittää vaihe vaiheelta, milloin, missä ja miten tehtiin? Analyysin jokainen vaihe 

kirjoitetaan auki loogisesti ja johdonmukaisesti, jotta lukija voi seurata polkua tu-

loksiin asti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 181.) Aineistoksemme valikoitui yhteensä 

seitsemän tutkimusta ja opinnäytetyötä. 

 

Hyödynnämme opinnäytetyössämme aineistolähtöistä sisällönanalyysi menetel-

mää. Sisällönanalyysimenetelmällä analysoidaan dokumentteja, joita ovat esi-

merkiksi kirjat, artikkelit, päiväkirjat, kirjeet, haastattelu, puhe, keskustelu, dialogi, 

raportit ja lähes kaikki kirjalliseen muotoon saatettu materiaali (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 117). Sisällönanalyysia voidaan hyvin käyttää apuna kirjallisuuskatsauk-

sessa. Kirjallisuuskatsausta tehdessä tutkija voi käyttää sisällönanalyysiä apu-

naan laatiessaan luokittelurunkoa, jonka varassa hän esittää tutkimustietonsa 

kootusti ja tiivistetysti. 

 

Sisällönanalyysissä aineiston tarkastelu tapahtuu eritellen, eroja ja yhtäläisyyksiä 

etsien sekä tiivistäen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan val-

miiksi tekstimuotoisia aineistoja. Sisällönanalyysin avulla on tarkoitus muodostaa 

käsitys tutkittavasta ilmiöstä, joka kytkee tulokset tutkittavan ilmiön laajempaan 

kontekstiin sekä aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. Sisällönanalyysistä 



33 

   
 

puhutaan, kun tarkoitetaan sanallista tekstin sisällön kuvausta. Tutkimusaineis-

ton laadullisessa sisällönanalyysissä aineisto on ensin paloiteltava pieniin osiin, 

käsitteellistettävä ja lopuksi järjestettävä uudeksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 105–116.) 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) kuvaavat aineistolähtöisen laadullisen aineiston ana-

lyysia kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu aineiston redusointi eli pelkistä-

minen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsittei-

den luominen. Tutkimusaineiston analyysi etenee vaiheittain. Ennen aloittamista 

sisällönanalyysissä tulee määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla yksittäinen 

sana, lause tai ajatuskokonaisuus, joka sisältää useita lauseita. Tutkimustehtävä 

ja aineiston laatu määrittävät analyysiyksikön. Aineiston redusoinnissa eli pelkis-

tämisessä analysoitava informaatio voi olla esimerkiksi havainnointi, asiakirja tai 

dokumentti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–123.) 

 

Ensimmäinen vaihe sisällönanalyysissä on alkuperäisinformaation pelkistäminen 

niin, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Informaatio voi-

daan tiivistää tai pilkkoa osiin. Pelkistäminen voi käytännössä tarkoittaa esimer-

kiksi sitä, että aineistosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja. Erilaisia 

ilmiöitä tai samoja kuvaavia ilmaisuja voidaan erotella, vaikka alleviivaamalla niitä 

eri värisillä kynillä. Informaatiosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavat alkuperäi-

set ilmaukset sekä niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset. Pelkistettyjen ilmausten 

listaaminen voidaan tehdä esimerkiksi allekkain eri konseptille informaatiosta mi-

tään poistamatta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123.) 

 

Tulostimme kaikki aineistot ja alleviivasimme sieltä tutkimustehtäväämme kuvaa-

via alkuperäisiä ilmaisuja. Analysointia varten pelkistimme alkuperäisiä ilmaisuja 

ja teimme niistä itsellemme taulukon, jota käytimme työkaluna analysointiproses-

sissa. Poimimme aineistosta tutkimustehtävää kuvaavia samankaltaisia ilmai-

suja, joista muodostimme pelkistetyt alkuperäisilmaisut. 

 

Seuraava vaihe informaation redusoinnin jälkeen on klusterointi eli ryhmittely. Ai-

neistosta koodatut alkuperäiset ilmaukset katsotaan läpi tarkasti ja aineistosta 
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etsitään samankaltaisuuksia tai/ja eroavaisuuksia. Käsitteet, jotka kuvaavat sa-

maa ilmiötä, ryhmitellään ja yhdistetään eri luokiksi, joista muodostuvat alaluokat. 

Alaluokat saavat nimensä luokan sisältöä kuvaavasta käsitteestä. Yksikköluokit-

teluna voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, käsitys tai piirre. Aineisto 

tiivistyy, kun yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Ryhmittelyssä 

luodaan pohja tutkimuksen perusrakenteelle. Luokittelua jatketaan alaluokkia yh-

distelemällä, jolloin muodostuu yläluokkia ja yläluokkia yhdistelemällä muodostuu 

pääluokkia. Pääluokat nimetään aineistosta nousevan ilmiötä kuvaavan aiheen 

mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124–125.) 

 

Klusteroinnin jälkeen seuraa aineiston analysointivaiheessa abstrahointi eli käsit-

teellistäminen. Tässä vaiheessa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto 

ja tämän perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Klusteroinnin nähdään 

olevan jo osa abstrahointivaihetta. Kirjallisuuskatsauksessa sisällönanalyysin ol-

lessa enemmänkin apuväline, useimmiten jo alaluokkien, ehkä joskus yläluok-

kien, luokittelu on riittävää. Näiden avulla aineisto saadaan ryhmiteltyä ja järjes-

tettyä eikä lähtökohtana ole edes pyrkiä aineiston abstrahointiin 

kirjallisuuskatsausta tehtäessä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125–140.) Katsoimme 

riittäväksi luokitella kirjallisuuskatsauksen aineiston alaluokkiin ja myöhemmin 

yläluokkiin. 

 

Luimme opinnäytetyömme aineistoksi valikoituneet opinnäytetyöt ja tutkimukset 

läpi. Haimme aineistosta tutkimuskysymyksemme pohjalta samankaltaisia ilmi-

öitä. Poimimme aineistosta alkuperäisilmaisuja, jonka jälkeen lausumat pelkistet-

tiin ja ryhmiteltiin. Pelkistetyt ilmaukset ryhmittelimme alaluokkiin, joiden pohjalta 

syntyi kolme yläluokkaa ja lopulta opinnäytetyömme pääluokka: älylaitteen käy-

tön yhteys lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutussuhteeseen ja sen mer-

kitys lapsen kehitykselle. Taulukossa 1 on esimerkki pelkistettyjen ilmausten joh-

tamisesta alaluokkien ja yläluokkien kautta pääluokkaan. 
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Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysitaulukosta. 

Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Yläluokka  Pääluokka 
- Konfliktitilanteet 
perheissä   
- Tarvetta luoda yh-
teisiä sopimuksia 
älylaitteiden käy-
töstä 
- Ruutuajalle asete-
tut suositukset 

Älylaitteen käy-
tölle asetetut 
yhteiset sopi-
mukset ja suo-
situkset 

Älylaitteiden ra-
jaaminen sopi-
musten avulla 

Älylaitteen käytön 
yhteys lapsen ja 
vanhemman väli-
seen vuorovaiku-
tussuhteeseen ja 
sen merkitys lap-
sen kehitykselle 

- Vanhemman vai-
kea rajata älylait-
teen käyttöä  
- Sopimukset, äly-
laitteen käytön ra-
jaus  
- Tarvetta rajata äly-
laitteiden käyttöä 

Tarve rajata 
älylaitteiden 
käyttöä 

- Vuorovaikutussuh-
teiden häiriintymi-
nen  
- Älylaitteen käytön 
yhteys perheen-
jäsenten keskinäi-
seen vuorovaikutuk-
seen  
- Vuorovaikutusti-
lanteen häiriintymi-
nen älylaitteen 
vuoksi  
- Lapsi yksin älylait-
teella 
- Vanhemman sosi-
aalinen kanssa käy-
minen vähenee 

Vuorovaikutuk-
sen häiriintymi-
nen 

Vanhemman ja 
lapsen välinen 
vuorovaikutus 

- Yhteisen ajan vä-
heneminen 
- Vanhemman ruu-
tuajan yhteys lap-
sen ruutuajan käyt-
töön 
- Äidin ruutuaika ko-
rostuu yhteisen te-
kemisen aikana 

Älylaitteiden 
roolin lisäänty-
minen henkilö-
kohtaisessa 
käytössä 
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- Älylaitteiden posi-
tiiviset vaikutukset 
vuorovaikutukselle 
- Mahdollisuus mo-
nipuoliseen vuoro-
vaikutukseen 

Älylaitteiden 
myönteinen yh-
teys vuorovai-
kutukseen 

- Oppimiseen ja ke-
hitykseen vaikutta-
vat tekijät 
- Kielellisen kehityk-
sen viivästyminen  
- Älylaitteiden vaiku-
tukset oppimiseen  
- Median käytön 
laaja-alaiset vaiku-
tukset lapsen kehi-
tykselle ja hyvin-
voinnille 
- Lapsen sosiaali-
suuteen vaikuttavat 
tekijät  

Älylaitteiden 
yhteys kehityk-
seen 

Älylaitteen yhteys 
lapsen kehityk-
seen 

- Lapsen huomio 
vanhemman älylait-
teen käytöstä 
- Aikuisten digitaali-
sen median käyttö 
häiritsee vuorovai-
kutusta lasten 
kanssa 
- Lapsen ärsyynty-
minen / turhautumi-
nen 
- Haasteet, joita il-
menee lapsen/van-
hemman liiallisesta 
älylaitteiden käy-
töstä 

Älylaitteiden 
tuomat käytös- 
ja tunnereaktiot 

 

Saadut luokat eivät ole kirjallisuuskatsauksen tulos vaan apukeino tarkastella tii-

vistäen tutkimuksissa olevaa tietoa. Kirjallisuuskatsauksen tulos alkaa hahmottua 

vasta sitten, kun saatujen luokkien sisällä tarkastellaan lähteisiin nojaten, millai-

sia kuvauksia kyseisistä aiheista tutkimuksissa esitetään. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 138–140.) 
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8 Tulokset 
 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla vastata tutki-

muskysymykseemme, millainen on älylaitteiden yhteys varhaiskasvatusikäisten 

lasten ja heidän vanhempiensa väliseen vuorovaikutukseen. Aineiston pohjalta 

havaittiin, että älylaitteet heikentävät vanhemman ja lapsen keskinäistä vuorovai-

kutusta, koska runsas ruutuajankäyttö vie tilaa ja vähentää lapsen ja vanhemman 

välistä vuorovaikutusta. Ruutuaika oli verrannollinen yleisesti asetettuihin ruutu-

aikasuosituksiin, korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Kaartokallion (2020) tutki-

muksessa nostettiin esille, että yleisesti sovellettujen suositusten mukaan alle 

kaksivuotiaiden ei tulisi juurikaan käyttää digitaalista mediaa. Aineistosta nousi 

kolme yläluokkaa, joiden pohjalta esitämme tarkemmin opinnäytetyömme tulok-

set. 

 

 

8.1 Älylaitteen käytön rajaaminen sopimusten avulla 
 

Nykypäivänä lapset elävät erilaisten älylaitteiden ympäröiminä. Älylaitteita on ar-

jessa monenlaisia, kuten televisio, tablettitietokone, älypuhelin, tietokone, peli-

konsoli ja älykello. Kaartokallion (2020) pro gradu -tutkielmassa vanhemmat ja 

päiväkodin henkilöstö on pääosin sitä mieltä, että lapselle sopiva ikä hankkia en-

simmäinen oma puhelin on 7-vuotiaana. Suurin osa tutkimuksen vanhemmista ja 

henkilöstöstä oli myös sitä mieltä, että 7-vuotias on valmis käyttämään älylaitteita 

ilman aikuisen läsnäoloa. Tutkielmassa oli nostettu kuitenkin esiin aikuisen rooli 

lapsen käytön ja sisällön rajaamisessa, vaikka lapsi käyttäisikin laitetta itsenäi-

sesti. Suurin osa vanhemmista ja päiväkodin henkilöstöstä kaipaisi tarkempia 

ruutuaikasuosituksia pienille lapsille. 

 

Osalla lapsista on oma älylaite käytössään. Kaartokallion (2020) tutkimuksen mu-

kaan omaa älylaitetta käyttävät lapset käyttävät digitaalista mediaa keskimääräi-

sesti enemmän kuin he, jotka eivät omista omaa laitetta. Aineistosta ilmenee, että 

useammat perheiden vanhemmat ovat huolissaan lastensa älylaitteiden käy-

töstä. Oikeanlainen sisältö ja niihin tutustuminen yhdessä vanhemman kanssa 
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voi vaikuttaa lapseen positiivisesti. Monista älylaitteiden tarjoamista sisällöistä voi 

löytyä monia oppimisen kohtia ja opetuskäytössä esimerkiksi tablettien käyttö voi 

tukea audiovisuaalista muistia. Aineisto antaa ymmärryksen siitä, että sopivat 

ruutuaikatottumukset jo lapsuudessa voivat olla rakentamassa elämänmittaista 

hyvinvointia ja terveyttä.  

 

Aineistoista nousi esille vanhempien huoli lastensa älylaitteiden käytöstä, ja osa 

vanhemmista oli huolissaan myös omasta median käytöstään. Huolen kantami-

sen lisäksi osa vanhemmista oli tottunut rajaamaan lapsensa älylaitteiden käyt-

töä, sekä myös omaansa, mikäli kokivat sen aiheelliseksi. Perheen aikuisten kes-

kinäinen sopiminen lapsen digitaalisen median käytöstä oli suurimmalle osalle 

helppoa. Enemmän vanhempien välisiä ristiriitoja aiheutti digitaalisen median 

määrästä sopiminen. Jonkin verran ristiriitoja aiheutui myös ikärajojen sopimi-

sesta ja median käytöstä arjessa. 

 

Aineiston perusteella osassa perheistä syntyi ärsyyntymistä ja konfliktitilanteita 

älylaitteiden takia liittyen esimerkiksi käyttöajan määrään, ikärajoihin tai käytön 

päättymiseen. Aineistosta ilmeni, että myös vanhempien on vaikea rajata omaa 

älylaitteiden käyttöään, joten näissä tilanteissa on mahdollista, että lapsi jää ilman 

vanhemman antamaa huomiota. Osa lapsista on huomauttanut omalle vanhem-

malleen liiallisesta älylaitteen käytöstä. Vanhemman huomauttamisessa oli tar-

kasteltu sitä, aiheutuuko lapsen välittämä huomautus vuorovaikutuksen puut-

teesta. Göösin ja Paavolan (2020) tutkimuksessa osa vanhemmista koki 

ärtymystä, mikäli lapsi keskeytti hänen älypuhelimellansa vietettyä aikaansa. Osa 

vanhemmista oli lapsen huomauttamisen jälkeen alkanut tarkastelemaan omia 

älylaitteiden käyttötottumuksiaan ja mahdollisesti ryhtynyt tekemään niihin muu-

toksia. Lisäksi vanhempien erilaiset ruututottumukset saattoivat aiheuttaa erimie-

lisyyksiä perheissä. 

 

Älylaitteiden käytöstä tehdään aineistojen perusteella erilaisia sopimuksia. Kaar-

tokallion (2020) tutkimuksessa oli hyviä esimerkkejä, kuten esimerkiksi sopimus 

päivittäisestä ruutuajasta, puhelinparkit, perheen yhteiset ruuduttomat hetket ja 

aikuisten median käytön välttäminen lasten hereillä ollessa. Älylaitteiden käyttö 

ja sen käyttöajan määrittäminen on vanhempien vastuulla ja tämä on yksi muista 
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perheen sisäisistä säännöistä ja sopimuksista. Osa vanhemmista kuitenkin jättää 

vastuun itse lapselle omasta älylaitteiden käytöstään.  

 

 

8.2 Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus 
 

Kaikista valitsemistamme aineistoista nousi älylaitteiden ja median käytön yhteys 

vuorovaikutussuhteiden häiriintymiselle, erityisesti lapsen ja vanhemman väli-

selle vuorovaikutukselle. Yhteys älylaitteen käytöllä, vähentyneellä perheen yh-

teisellä ajalla ja vähentyneellä kasvokkaisella vuorovaikutuksella on todettu 

melko selkeäksi. Vanhemman sekä lapsen älylaitteiden liiallinen käyttö voi häiritä 

vanhempi-lapsisuhdetta sekä heidän välistä vuorovaikutustaan. Myös lapsen al-

tistuminen passiiviselle älylaitteen katselulle voi olla häiritsemässä esimerkiksi 

vauvan ja vanhemman välistä yhteyttä. Toki yhdessä aineistoksi valikoituneessa 

tutkimuksessa on hyvin pohdittu perheiden moninaisuutta, erilaisia tarpeita vuo-

rovaikutukselle ja yhteisen ajan määrälle, mikä on kenellekin sopivaa ja normaa-

lia.  

 

Pasasen ja Pajarisen (2020) tutkimuksesta ilmeni, että itse sosiaalisiin taitoihin 

älylaitteilla ei olisi suurta vaikutusta, mutta sosiaalisuuteen ja eristäytymiseen äly-

laitteilla saattaisi olla haitallinen vaikutus. Liiallinen älylaitteiden käyttö voi eristää 

lapsen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, mikä osaltaan voi vaikuttaa lapsen 

sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tämä aiheuttaa osassa vanhempia ärtymystä, 

sillä he odottavat lapsen olevan enemmän vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, 

eikä käyttävän vain kännykkää (Kildare & Middlemiss 2017). 

 

Pääosa aineistosta tuo esille sitä, miten älylaitteita käytettäessä vanhemman 

vuorovaikutus lapseensa heikkenee huomion kiinnittyessä enemmän älylaittee-

seen ja siinä tapahtuviin asioihin. Näin älylaitteet vähentävät lapsen ja vanhem-

man välistä yhteistä aikaa. Tässä on kuitenkin yksilökohtaisia eroja vanhempien 

kanssa. On vanhempia, jotka ainakin omasta mielestään kokevat, ettei heidän 

vuorovaikutuksensa heikkene suhteessa lapseen, vaikka he pitävät älylaitetta kä-

sissään ja käyttävät sitä. Kuitenkin heidän huomionsa on ainakin hetkellisesti äly-

laitteessa, eikä lapsessaan. Yhteiskunnan digitalisoituessa työn ja vapaa-ajan 
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välinen raja kaventuu ja yksittäisillä ihmisillä ne ovat jopa symbioosissa keske-

nään. Perheen arjessa tämä tarkoittaa, että lapsi joutuu kilpailemaan yhä enem-

män vanhemman huomiosta. Kildare ja Middlemiss (2017) tuovat esille, että van-

hemman älylaitteen käyttö heikentää vanhemman tarkkaavaisuutta suhteessa 

lapseensa. 

 

 

8.3 Älylaitteen yhteys lapsen kehitykseen 
 

Pasasen ja Pajarisen (2020) mukaan älylaitteet vaikuttavat hyvin kokonaisvaltai-

sesti ihmisen hyvinvointiin sekä fyysiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehityk-

seen. Mikäli median käyttö on passiivista toimintaa, ruutuaika voidaan yhdistää 

lasten heikentyneeseen somaattiseen terveyteen. Hyvinvointiakin ajatellen, run-

sas ruutuaika on yhdistetty aineiston perusteella myös ylipainoon. Runsas mobii-

lilaitteiden käyttö voi olla häiritsemässä unta, jolloin unen laatu voi häiriintyä tai 

heikentyä pienillä lapsilla. Aineistosta nousee älylaitteiden yhteys kielellisen ke-

hityksen viivästymälle, jolloin mobiililaitteet voivat olla vaarantamassa lapsen kie-

lellistä kehitystä. Pitkät ajat yksin median äärellä voivat synnyttää lapselle kieli-

ongelmia. Kielellisen kehityksen pulmat voivat olla vaikuttamassa haitallisesti 

myös lapsen kommunikointiin ja vuorovaikutukseen.  

 

Pasasen ja Pajarisen (2020) tutkimuksessa tuli esille, että runsas älylaitteiden 

käyttö voi häiritä oppimista tai vaikuttaa kielteisesti lapsen kognitiiviseen kehityk-

seen. Taustalla ääntelevä televisio ja ruutumedia voivat olla häiritseviä erityisesti 

imeväisikäisille ja taaperoille, koska taustamelu voi häiritä merkittäviä oppimisti-

lanteita erilaisista hetkistä ja tutkivan leikin harjoitteista. Isommillakin lapsilla taus-

tatelevisio voi häiritä leikkejä useita kertoja, kun lapset vilkuilevat televisiota jat-

kuvasti leikkiessään. Medialaitteet voivat viedä lapsen huomion, jolloin se voi 

häiritä lapsen keskittymiskykyä ja tätä kautta myös hänen oppimistansa. 

 

Älylaitteet voivat vähentää äidin kontaktia lapseensa koko hänen kehityksensä 

aikana. Imeväisiässä tämä voi vaikuttaa, ettei äiti välttämättä huomioi lapsensa 

ravintoon liittyviä tarpeita riittävästi. (Kildare & Middlemiss 2017.) 
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Useammassa tutkimusaineistossa tuli esille, että älylaitteet voivat olla vaikutta-

massa keskittymiskykyyn, itsesäätelyyn sekä toiminnanohjauksen säätelyyn. 

Suurella ruutuajalla voi olla yhteys lapsen käyttäytymisen ja keskittymiskyvyn 

haasteisiin, emotionaalisiin ongelmiin ja tarkkaavaisuuden ongelmiin.  

 

Aineistoissa on todettu lapsen kaipaavan ja tarvitsevan aikuiselta jatkuvaa emo-

tionaalista tukea ja säätelyä inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Lapsen kehityk-

selle on välttämätöntä, että vanhempi on lapsen saatavilla myös tunnetasolla. 

Aineistosta nousee älylaitteiden yhteys lapsen tunne-elämän kehitysviivästy-

mälle/-haasteille. Teknologian runsas käyttö voi vaikuttaa haitallisesti lapsen 

emotionaaliseen puoleen ja aiheuttaa esimerkiksi emotionaalista passiivisuutta. 

Aineistosta tulee myös havainto, että lapsen ärsyyntyminen vanhemman liialli-

sesta älylaitteen käytöstä ja äidin puutteellisesta huomiosta voi näkyä turhautu-

misena, tottelemattomuutena ja käytöshäiriöinä.  

 

Useammasta aineistosta selvisi, että osalla lapsista oli välillä vaikea saada yh-

teyttä vanhempaansa, kun tämä oli älylaitteellaan. Esimerkiksi Heleste, Hertell ja 

Kallion (2017) tutkimuksessa osa lapsista oli kokenut harmistuneisuuden tunteita, 

koska olivat jääneet huomiotta. Lapsille odottaminen ja hiljaa oleminen olivat ti-

lanteessa haastavia asioita, mikäli vanhempi oli pyytänyt lasta odottamaan tai 

pysymään hiljaa, kunnes saa hoidettua asiansa älylaitteellaan. Pitkästyminen ja 

paha mieli olivat myös tunteita, joita odottaminen oli lapselle tuottanut. Osa lap-

sista oli kuitenkin tyytyväisiä, jos saivat olla älylaitetta käyttävän vanhemman 

kanssa samassa huoneessa. 

 

Poulainin, Ludwigin, Hiemischin, Hilbertin ja Kiessin (2019) kirjoittamassa artik-

kelissa nousi vahvasti esille se, että vanhemman runsas päivittäinen ruutuaika 

saattaisi lisätä lapsen ruutuaikatottumuksia. Vanhemman sekä lapsen korkea 

ruutuaika päivässä oli yhteydessä lapsen käyttäytymisen vaikeuksiin, lapsen yli-

aktiivisuuden määrään sekä tarkkaavaisuuden vähenemiseen. Vähäiseksi jää-

neet yhteiset lapsen ja vanhemman aktiviteetit olivat yhteydessä lapsen suurem-

piin käyttäytymisen vaikeuksiin. Mitä enemmän vanhemmalla ja lapsella oli 

viikoittaisia yhteisiä aktiviteetteja, sen vähemmän lapsella ilmeni käytösongelmia, 

vertaissuhdeongelmia ja käytös oli kaikkinensa hyvänlaatuisempaa. Useammat 
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lapset toivoivat, että älylaitteiden sijaan vanhemmat esimerkiksi leikkisivät, pelai-

sivat ja ulkoilisivat enemmän heidän kanssaan.  

 

Osa aineistosta painottaa myös älylaitteiden positiivisia vaikutuksia lapsen kehi-

tykselle ja oppimiselle. Kaartokallion pro gradussa vanhemmat nostivat vuorovai-

kutuksen digitaalisen median monipuolisuuden mahdollisuudet esille. Vanhem-

mat näkivät positiivisena median opettavaiset sisällöt, kuten esimerkiksi 

englannin kielen oppimisen.  

 

 

9 Johtopäätökset 
 

 

Kaikista tutkimukseemme valikoituneista aineistoista nousi esille se, että älylait-

teet heikentävät vanhemman ja lapsen keskinäistä vuorovaikutusta, koska run-

sas ruutuajankäyttö vie tilaa yhteiseltä ajalta ja vähentää tai häiritsee lapsen ja 

vanhemman välistä vuorovaikutusta. Liiallisella älylaitteiden käytöllä voi olla 

myös yhteys sosiaaliseen käyttäytymisen heikkenemiseen niin, että ihmisen vuo-

rovaikutukselliset tilanteet muiden ihmisten kanssa vähenevät. Myös ruudun pas-

siivinen katsominen, esimerkiksi television taustaääni voi häiritä lapsen leikkiin 

keskittymistä ja merkityksellistä oppimishetkeä.  

 

Vanhemman ja lapsen välisen kommunikaation luonnollinen eteneminen voi häi-

riintyä silloin, kun älylaitteita käytetään runsaasti ja aikuisen aito läsnäolo vuoro-

vaikutustilanteissa on tärkeää. (Moisala & Lonka 2019, 10.) Älylaitteiden lisäksi 

päivässä pitäisi olla aikaa muillekin aktiviteeteille, kuten perheen yhteiselle ajan-

vietolle, läksyille, yhteisille ruokailuille, ulkoilulle, leikille ja harrastuksille sekä ka-

verisuhteille (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2020a). Lapsen ja vanhemman vä-

linen hassuttelu, peuhaaminen, paijaaminen ja yhteiset tekemiset ovat lapselle 

huippuelämyksiä. Lisäksi lapselle on tärkeää saada kaverisuhteita, joissa harjoi-

tella yhteistä leikkiä, pelisääntöjä, empatiataitoja sekä ristiriitatilanteiden selvittä-

mistä yhdessä aikuisen ohjaamana. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2020b.)  

 



43 

   
 

Älylaitteet saattavat viedä vanhemman tai lapsen keskittymisen hyvinkin voimak-

kaasti mukaansa. Keskittyminen kiinnittyy älylaitteeseen ja muu ympärillä tapah-

tuva voi jäädä herkästi huomiotta. Vanhemman käyttäessä älylaitetta eri tarkoi-

tuksiin, vuorovaikutus lapseen heikkenee merkittävästi. Lapsi saattaa joutua 

kilpailemaan vanhemman huomiosta ja odottamaan, milloin vanhempi lopettaa 

älylaitteen käytön. Älylaitteen käyttö vie helposti tilaa ja aikaa myös yhteiseltä 

tekemiseltä.  

 

Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus luo pohjan kielenkehitykselle. Lap-

sen luonnollinen kielenkehitys on uhattuna, jos lapsen ja vanhemman yhdessä 

vietetty aika on hyvin vähäistä. (Hakamo 2011, 13.) Merkittävässä roolissa kie-

lenkehityksen kannalta on varhainen vuorovaikutus lapsen syntymästä saakka. 

Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan vanhemman ja vauvan yhteistä puu-

hastelua erilaisista hoitotilanteista ruokailuhetkiin. (Puura ym. 2018.) Vanhem-

man ja vauvan välinen vuorovaikutus on koko psyykkisen kehityksen perusta 

(Karjalainen & Kukkonen 2007, 69–72).  

 

Kasvava lapsi havainnoi ympäristöään ja ottaa siitä vaikutteita kehitykseensä. 

Yhteiskunta digitalisoituu, joten älylaitteiden rooli ihmisten arjessa lisääntyy. Äly-

laitteet voivat kuitenkin vaikuttaa kielteisesti lapsen kehitykseen muun muassa 

vähentämällä äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Suurin riski tutkimusten 

pohjalta on, jos lapsi jää yksin älylaitteen kanssa pidemmäksi aikaa. Älylaitteet 

voivat vähentää lapsen tarvitseman unen määrää tai sen laatua. Niiden yhteys 

lapsen kielelliseen kehitykseen voi olla myös sitä heikentävä. Älylaitteet tukevat 

kuitenkin myös lapsen kehitystä ja helpottavat mm. uusien asioiden oppimista ja 

toisaalta oikein käytettynä kielenkehitystä. Esimerkiksi tablettien käyttö opetus-

käytössä voi tukea audiovisuaalista muistia ja monissa älylaitteiden tarjoamissa 

sisällöissä löytyy monia oppimisen kohtia. Osa vanhemmista näkee positiivisena 

asiana digitaalisen median opettavaiset ja kehittävät sisällöt, leikit ja englannin 

kielen oppimisen sekä monipuoliset mahdollisuudet vuorovaikutukseen. Oikean-

lainen sisältö ja niihin tutustuminen yhdessä vanhemman kanssa voi vaikuttaa 

lapseen positiivisesti. 
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Kielellisen ilmaisun kehittyminen vaatii vastavuoroisuutta. Myös turvallinen kas-

vuympäristö on suuressa merkityksessä lapsen kielen omaksumisen kehittymi-

sessä.  Kieli on sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen 

sekä ilmaisemisen apuväline. (Karjalainen & Kukkonen 2007, 310–311.)  

 

Lapsi kaipaa yhteyttä vanhempaansa ja tulosten pohjalta näyttäisi, että lapsen 

voi olla vaikea saada yhteyttä vanhempaansa hänen ollessa älylaitteella. Tämä 

synnyttää tilanteen, jossa myös lapsi saattaa alkaa viettämään aikaa älylaitteella 

tai vanhempi ei muuten tarkkaile riittävästi lastaan ja näin lapsen turvallisuus sekä 

kasvu ja kehitys saattaa vaarantua. Vanhemman tarkkaavaisuus suhteessa lap-

seensa siis heikkenee hänen käyttäessään älylaitetta lapsen läsnä ollessa. Lap-

sella voi esiintyä turhautumista, tottelemattomuutta ja käytöshäiriöitä johtuen van-

hemman puutteellisesta huomiosta.   

 

Älylaitteilla näyttäisi olevan vaikutusta hyvin kokonaisvaltaisesti eri kehityksen 

osa-alueilla. Median käyttö ja passiivinen toiminta ovat yhteydessä myös somaat-

tiseen terveyteen esimerkiksi ylipainon ja univaikeuksien osalta. Kielellisen kehi-

tyksen viivästymät ovat yhteydessä kommunikoinnin vaikeuksiin ja vuorovaiku-

tukseen sekä tätä kautta sosiaalisiin suhteisiin heikentävällä tavalla. Runsas 

ruutuaika näyttää yhdistyvän myös erilaisiin käyttäytymis- ja keskittymiskyvyn 

haasteisiin, itsesäätelyyn ja toiminnanohjauksen säätelyyn sekä tarkkaavaisuu-

den- ja tunnepuolen ongelmiin. Lapsi kaipaa jatkuvaa emotionaalista tukea sekä 

säätelyä vanhemmalta heidän välisessä vuorovaikutuksessaan.   

 

Lapsen biologinen kypsyminen sekä lapsen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa 

vaikuttaa tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyn kehittymiseen. Lapsen käyt-

täytymisen säätelytaidot kehittyvät erilaisissa arjen tilanteissa, joissa lapsi saa 

aikuisen tukea tunteiden käsittelyssä, sääntöjen oppimisessa, toimintoihin keskit-

tymisessä. (Karjalainen ym. 2020, 187.) Persoonallisuuden kehittymisen kan-

nalta tärkein tekijä on tunne-elämän kasvu. Kun lapsen tunne-elämä kehittyy, vai-

kutukset näkyvät hänen kyvyssään jäsentää maailmaa. (Ackerman 1991, 57–58.) 

Tunne-elämän kehitys voi häiriintyä, mikäli vanhemman vastaaminen ja tulkitse-



45 

   
 

minen lapsen tunteisiin on ollut esimerkiksi yksipuolista. Tämä voi näkyä esimer-

kiksi lapsen tunnereaktioiden puuttumisena, suhteettoman voimakkaina tunnere-

aktioina tai sosiaalisina ongelmina. (Holmberg 2003, 23.)  

 

Aikuisen rooli ja vastuu älylaitteen käytön ja sen sisällön rajaamisessa korostuu, 

vaikka lapsi käyttäisi laitetta itsenäisesti. Aineistojen pohjalta olemme tulleet sii-

hen johtopäätökseen, että lapsen älylaitteen rajaamisen lisäksi myös vanhem-

man itsensä on hyvä pohtia omia ruutuaikatottumuksiaan ja sen vaikutusta per-

heen yhteiseen aikaan ja perheenjäsenten huomioimiseen. Osa vanhemmista on 

tarkastellutkin omaa älylaitteen käyttöään ja tehnyt siihen mahdollisia muutoksia 

esimerkiksi silloin, kun lapsi on hänelle huomauttanut laitteen käytöstä.  

 

Useammille aikuisille perheenjäsenten älylaitteiden käyttö synnyttää erilaisia aja-

tuksia sekä aiheuttaa huolta. Konfliktitilanteita perheessä syntyy muun muassa 

älylaitteen käytöstä, käyttömäärästä ja ikärajoista sekä käytön päättymisestä. 

Perheissä tehdään erilaisia sopimuksia älylaitteiden käyttösopimuksia, kuten päi-

vittäiset ruutuajat, puhelinparkit ja ruuduttomat hetket. Älylaitteiden käytöstä ja 

käytön sisällöistä on hyvä keskustella perheessä avoimesti, pohtia yhdessä sen 

vaikutuksia ja rajoituksia niin, että jokainen perheen jäsenistä olisi vaikuttamassa 

yhteisesti asetettuihin sopimuksiin. Yhteisesti asetetut rajoitukset ja sopimukset 

saattaisivat mahdollisesti vähentää myös älylaitteiden käytöstä aiheutuvia kon-

flikteja ja ristiriitoja sekä lisätä perheen yleistä hyvinvointia.  

 

On hyvin tärkeää laatia lapselle älylaitteiden käyttöön säännöt ja rajoituksen van-

hemman toimesta. Sääntöjen kiinnipitämisellä ehkäistään myös vanhemman ja 

lapsen välisiä riitatilanteita. (Kosola ym. 2019, 160–161.)  

 

Tulee esille, että mitä enemmän vanhemmalla ja lapsella on viikoittaisia yhteisiä 

aktiviteetteja, sen vähemmän lapsella ilmenee käytösongelmia, vertaissuhdeon-

gelmia ja käytös on kaikkinensa hyvänlaatuisempaa. Useammat lapset toivovat, 

että älylaitteiden sijaan vanhemmat esimerkiksi leikkisivät, pelaisivat ja ulkoilisi-

vat enemmän heidän kanssaan. 
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10 Pohdinta 
 

 

Älylaitteista ja niiden käytöstä on tullut merkittävä osa ihmisten elämää. Älypuhe-

limet mahdollistavat nopean tiedon siirron ja jakamisen, monipuolisen yhteyden-

pidon erilaisten palvelimien kautta maailmanlaajuisesti. Älylaitteet antavat eri-

laista sisältöä arkeen erilaisine viihdykkeineen sekä mahdollistaen esimerkiksi 

etätyöskentelyn. Älylaitteista voi koitua työssä ja vapaa-ajalla myös harmia, kun 

ihmiset ovat tottuneet nopeaan tavoitettavuuteen.  

 

Aiheemme on juuri nyt hyvin ajankohtainen ja kiinnostava. Aihe kiinnostaa kovasti 

myös meitä itseämme opinnäytetyön tekijöinä. Opinnäytetyömme lisää kasvatus-

alan ammattilaisten, alalle opiskelevien, vanhempien ja muiden aiheesta kiinnos-

tuneiden tietämystä ajankohtaisesta aiheesta. Se kokoaa yhteen viimeaikaisia 

tutkimuksia ja opinnäytetöitä opinnäytetyömme aihepiiristä. 

 

 

10.1 Toteutus ja menetelmä 
 

Meille molemmille oli ensimmäinen kerta, kun teemme opinnäytetyön kirjallisuus-

katsauksena. Alkuun jouduimme molemmat tutustumaan useampiin jo olemassa 

oleviin kirjallisuuskatsauksiin ja teoriaan kirjallisuuskatsauksen toteuttamisesta. 

Teoriapohja muokkautui prosessin edetessä aihetta johdattelevaksi.  

 

Opinnäytetyön prosessin alkuvaiheessa haasteeksi muodostui se, ettemme mei-

nanneet löytää suomenkielisiä tutkimuksia aihepiiristä. Tähän oli syynä varmasti 

osittain aiheen ajankohtaisuus ja tuoreus. Tämän takia huomioimme alkuun myös 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetyöt kirjallisuuskatsauksessa. 

Toisaalta nämä valinnat aikaansaivat meille hyvin laajan ja hyvän aineiston. 

 

Isoin haaste tutkimusprosessimme alussa oli, ymmärrämmekö me oikein meto-

diset kysymykset kirjallisuuskatsaukseen liittyen. Tämä aiheutti haasteita esimer-

kiksi menetelmällisten valintojen tekemisessä. Laadulliseen tutkimukseen kuiten-

kin kuuluu, että se voi elää läpi prosessin, joten teimme tarkemman valinnan 
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systemaattisen ja kuvailevan kirjallisuuskatsauksen välillä prosessin edetessä. 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus valikoitui meidän mielestämme opinnäytetyöllemme 

sopivimmaksi menetelmäksi aiheen kannalta.  

 

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tarkoituksemme oli selvittää, miten älylaitteet 

näkyvät varhaiskasvatusikäisten lasten kodeissa ja päiväkodissa sekä heidän ar-

jessaan. Opinnäytetyön prosessimme sattui covid-19 pandemian ajalle, joten 

päädyimme keväällä 2020 vaihtamaan meidän näkökulmaamme ja toteuttamaan 

opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksena. Näin jälkikäteen ajateltuna olemme hyvin 

tyytyväisiä, että päädyimme lopulta tekemään työmme kirjallisuuskatsauksena, 

koska työskentely oli hyvin uutta ja opettavaista meille itsellemme. 

 

 

10.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 

Etiikka moraalisena näkökulmana on mukana ihmisten arjessa ja erilaisissa tilan-

teissa, joissa pohditaan suhtautumista toisten ja omiin tekemisiin sekä mikä on 

sallittua ja mikä ei ja miksi. Etiikka moraalisina valintoina ja päätöksinä on mu-

kana myös koko tutkimusprosessin ajan.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintata-

poja, jotka huomioimme työskentelyssämme läpi tutkimusprosessin. Näitä ovat 

erityisesti rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten 

esittämisessä ja tallentamisessa sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. 

Tutkimusprosessissa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteereihin sopivia eet-

tisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksen tu-

loksia julkistaessa toteutetaan vastuullista tiedeviestintää. (Kuula 2006, 21–35.) 

 

On tärkeää kunnioittaa muiden tutkijoiden töitä ja saavutuksia asianmukaisella 

tavalla, esimerkiksi heidän julkaisuihinsa viitatessa. Tutkimuksen suunnittelu, to-

teutus ja raportointi sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle 

tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Aineistojen keruuvai-

heessa on merkityksellistä huomioida se, mikä on laillista ja eettisesti perusteltua 
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aineiston keräämistä ja käyttöä. (Kuula 2006, 14, 35.) Hyvän tieteellisen käytän-

nön loukkauksiksi katsotaan muun muassa muiden tutkijoiden osuuden vähättely 

tutkimuksissa, puutteellinen viittaaminen ja tutkimustulosten puutteellinen kirjaa-

minen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 151). 

 

Etiikan ja tutkimuksen yhteyttä kutsutaan varsinaisesti tieteen etiikaksi. Haapa-

ranta ja Niiniluoto ovat esittäneet viisi tieteen etiikan tärkeää peruskysymystä: 

millaista on hyvä tutkimus, onko tiedonjano hyväksyttävää, mitä tutkitaan, millai-

sia tutkimustuloksia tutkija saa tavoitella sekä millaisia keinoja tutkija saa käyttää. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 147–148.) 

 

Luotettavuuden arviointia tehdessä tutkimus arvioidaan kokonaisuutena, jolloin 

tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus on merkittävässä roolissa. Tutkimusra-

portissa seuraavat seikat tulisi olla hyvin täytettynä: tutkimuksen kohde ja tarkoi-

tus, oma sitoumus tutkijana juuri tässä tutkimuksessa, aineiston keruu, tutkimuk-

sen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, aineiston 

analyysi, tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen raportointi. Tutkijalla on oltava 

uskottava selitys aineiston kokoamisesta ja analysoinnista. Kun tekemiset kerro-

taan yksityiskohtaisen tarkkaan, tutkimustulokset tulevat selkeämmiksi ja ymmär-

rettävämmiksi. Lukijoille täytyy siis antaa riittävästi tietoa siitä, miten tutkija on 

tehnyt tutkimuksen, jotta lukijat voivat arvioida tutkimuksen tuloksia paremmin. 

Raportin on oltava selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja tutkimusprosessista. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 163–164.) 

 

Opinnäytetyön tekijöinä meillä on vastuu opinnäytetyömme luotettavuudesta, 

mutta myös vapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pystyä kuvaamaan 

mahdollisimman rehellisesti koko opinnäytetyömme prosessi opinnäytetyös-

sämme. Olemme pyrkineet kuvaamaan työskentelyämme aktiivisesti vaihe vai-

heelta, mahdollisimman selkeästi ja johdonmukaisesti.  
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10.3 Ammatillinen kasvu ja oppiminen 
 

Opinnäytetyö kirjallisuuskatsauksena on ollut meille ammatillisesti mielenkiintoi-

nen prosessi, jossa olemme saaneet tutustua uuteen metodiin tehdä tutkimusta. 

Lisäksi meillä on ollut mahdollisuus syventyä uusimpaan tietoon ajankohtaisesta 

yhteiskunnallisesta kysymyksestä liittyen lapsuuteen ja vanhemmuuteen.  

 

Prosessi on syventänyt meidän ammatillisuuttamme, kun olemme päässeet ref-

lektoimaan uusimman tiedon parissa tutkimuskysymystämme. Älylaitteiden yh-

teys lasten vuorovaikutukseen on hyvin kiinnostava aihe. Kyseisestä aiheesta on 

selkeästi valmiimpi keskustelemaan yleisesti sekä ottamaan kantaa asioista kiin-

nostuneiden henkilöiden kanssa. Aihetta paljon käsitelleenä ja aiheesta oppi-

neena meillä on tärkeää tietoa tutkimusten pohjalta, jota voimme hyödyntää 

omassa työssämme niin eri ammattilaisten kuin erityisesti vanhempien kanssa. 

Opinnäytetyömme ei kuitenkaan pysty tavoittamaan koko ilmiötä ja se on hyvin 

rajallinen kuvaus siitä. 

 

 

10.4 Hyödynnettävyys ja kehittämisideat 
 

Opinnäytetyömme pohjalta on mahdollista kehittää varhaiskasvatusta huomioi-

den älylaitteiden yhteyden alle kouluikäisten lasten kielelliseen kehitykseen. Sen 

pohjalta on myös mahdollisuus toteuttaa, esimerkiksi opas toiminnallisena opin-

näytetyönä varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmille ja varhaiskasvattajille ja 

lisätä näin näyttöön perustuvaa tietoa alle kouluikäisten lasten kasvattajille. 

 

Älylaitteiden rooli ihmisten elämässä on lisääntynyt 2000-luvulla ja niiden merki-

tys arjessa korostuu tulevaisuudessa. Niiden käyttö lisääntyy varhaiskasvatuk-

sessa ja perheiden elämässä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee olla valmiita auttamaan ja ohjaamaan 

vanhempia oikeanlaisen sekä vastuulliseen älylaitteiden käyttöön perheen elä-

mässä. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulisi osata tukea vanhempia oikean-

laiseen toimintaan lapsensa kanssa ja ohjata heitä lasta tukevaan sekä kehittä-

vään vuorovaikutukseen. 
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Tutkimustuloksista löytyy sekä hyvää että huonoa. Tätä aihetta tulee tutkia tule-

vaisuudessa vielä lisää. Vanhempien älylaitteiden käyttö vaikuttaa hyvin paljon 

heidän vuorovaikutukseensa oman lapsensa kanssa. On hyvin merkittävää, että 

erityisesti perheen vanhemmat kiinnittäisivät huomiota omien ja lastensa älylait-

teiden käytön tottumuksiin, sen sopimuksiin ja rajoituksiin sekä perheen yhteisen 

ajan viettämiseen ja siihen panostamiseen. Älylaitteet ei saisi viedä liikaa aikaa 

perheen yhteiseltä ajalta ja vuorovaikutukselta, vaan olisi tärkeää huomioida, että 

arjen hallinta on tasapainossa kaikilla osa-alueilla. 

 

Pohdimme, että tulisiko vanhempien tulevaisuudessa rajata omaa älylaitteiden 

käyttöä samalla tavalla kuin he nyt rajaavat omien lastensa älylaitteiden käyttöä. 

Pohdimme syitä sille, miksi vanhemmat antavat lapsilleen älylaitteita käyttöön. 

Onko syinä se, että vanhemmat saisivat itsekin käyttää laitteita tai tehdä rau-

hassa omia asioita? Voiko olla, että työelämän ja vapaa-ajan välinen raja on ka-

toamassa ja vanhempien tulee olla tavoitettavissa koko valveillaolonsa ajan. Sa-

moin kuin lapsen aivot kaipaavat lepoa, niin myös aikuisen ihmisen keho ei ole 

kehittynyt olemaan jatkuvassa vireystilassa ja toimimaan sähköisten älylaitteiden 

kanssa. Pohdimmekin, että pitäisikö vanhemmillekin asettaa suositukset päivit-

täiselle ruutuajankäytölle. 
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teema ja tie-
teenala 

Tutkimuksen 
tekijä(t) ja jul-
kaisuvuosi 

Tutkimuksen 
tarkoitus 

Tutkimuksen 
kohde, aineis-
ton hankinnan 
menetelmät, 
aineiston ana-
lyysimenetel-
mät 

Keskeiset tu-
lokset 

Varhaiskasva-
tus, Helsingin 
yliopisto 

Kaartokallio 
Satu, 2020. 

Varhaiskasva-
tusikäisten las-
ten digitaalisen 
median käyttö 
ja sen tukemi-
nen kodin ja 
päiväkodin yh-
teistyössä – 
Vanhempien ja 
päiväkodin 
henkilöstön 
näkemyksiä 

189 vanhem-
paa, 40 päivä-
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analyysi. 
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sen kehityk-
seen. 

Toiminnallinen 
opinnäytetyö. 
Sähköinen 
tieto-opas, jota 
toimeksiantaja 
käyttää tukena 
aiheen pu-
heeksi ottami-
sessa neuvola-
käynneillä ja 
antaessaan 
tietoa vanhem-
mille digitaali-
sen median 
vaikutuksista. 

Lapsi oppii 
vanhemman 
esimerkistä di-
gitaalisen me-
dian käyttöta-
poja. 
Vanhempien 
tehtävä on 
asettaa rajat ja 
säännöt lap-
sen digitaali-
sen median 
käytölle. Pieni 
lapsi tarvitsee 
median käy-
tössä tukea, 
opastusta ja 
aikaa keskus-
teluille median 
sisällöstä. 
Vanhempien 
jakamaton 
huomio päivit-
täin on tärkeää 
lapsen vuoro-
vaikutustaito-
jen, puheen ja 
kielen kehitty-
misen kan-
nalta. 

Sosiaaliala, 
Laurea amk 
 

Pasanen Ca-
milla, Pajari-
nen Tea, 2020. 

Kuvata älylait-
teiden käytön 
vaikutuksia 
alle kouluikäis-
ten lasten mie-
lenterveyteen. 
Tuottaa tausta-
tietoa MIELI 
Suomen Mie-
lenterveys 
ry:lle älylaittei-
den käytön 
vaikutuksista 
alle kouluikäis-
ten lasten mie-
lenterveyteen. 

Kuvailevaa kir-
jallisuuskat-
sausta. Tie-
donhaku 
toteutettiin nel-
jästä eri tieto-
kannasta ja li-
säksi 
manuaalisella 
haulla. Analy-
soitavaksi va-
littiin kahdek-
san artikkelia, 
joista seitse-
män oli eng-
lanninkielisiä. 

Pitkän ruutu-
ajan haitalli-
suus, aivojen 
kehitystä hei-
kentäviä teki-
jöitä, vaikutuk-
set 
kokonaisvaltai-
seen hyvin-
vointiin, kielelli-
sen kehityksen 
viivästyminen, 
oppimisen häi-
riintyminen, 
vaikutukset so-
siaalisuuteen, 
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Analyysimene-
telmänä käy-
tettiin induktii-
vista 
sisällönanalyy-
sia. 

vuorovaikutus-
suhteiden häi-
riintyminen ja 
uneen vaikut-
tavat tekijät. 

Sosiaaliala, 
Metropolia 
amk 

Heleste Anna-
Leena, Hertell 
Matilda, Kallio 
Elina, 2017. 

Selvittää 5–6-
vuotiaiden las-
ten kokemuk-
sia vanhem-
piensa 
älylaitteiden 
käytöstä. Mitä 
lapset ajattele-
vat vanhem-
piensa tekevän 
älylaitteillaan? 

Ryhmämuotoi-
nen teema-
haastattelu. 
Haastateltuja 
lapsia oli yh-
teensä seitse-
män. Analy-
soitu 
teemoittelun ja 
sisällönanalyy-
sin menetel-
min. 

Osa lapsista 
kertoi harmis-
tuvansa, kun 
heidän van-
hempien käyt-
täessä älylai-
tetta jäävät 
vaille huo-
miota, eikä yh-
teyden saami-
nen 
vanhempaan 
aina onnistu. 
Haastateltavat 
toivoivat myös, 
että vanhem-
mat viettäisivät 
heidän kans-
saan enem-
män aikaa. 

 Domoff Sarah, 
Radesky 
Jenny, Harri-
son Kristen, 
Riley Hurley, 
Lumeng Julie, 
Miller Alison, 
2019. 

Naturalistinen 
tutkimus per-
heenjäsenten 
välisestä kom-
munikaatiosta 
median ja mo-
biililaitteiden 
ympärillä. 

Tutkimukseen 
osallistunut 21 
pikkulasta (12-
14kk ikäisiä), 
31 esi-ikäistä 
lasta (3–5-vuo-
tiaita), 23 kou-
luikäistä lasta 
(10–13-vuoti-
aita) ja heidän 
perheensä. 
Lapset käytti-
vät kieliympä-
ristöanalyysiä 
(Lena)-tallen-
nuslaitteita, 
jotka nauhoitti-
vat ääntä. 

Vanhemmat 
rajoittavat las-
ten median 
käyttöä, aktiivi-
nen sovittelu 
oli lapsiläh-
töistä. Sisaruk-
silla oli hallit-
seva rooli 
sovittelussa 
kuin vanhem-
milla. Vanhem-
mat ja lapset 
neuvottelivat 
näytön aikara-
joista. Perhe-
median rinnak-
kainen käyttö 
yleistä. Useat 
perheenjäse-
net käyttävät 
omia mobiili-
laitteitaan. 
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Psykologia, 
Lääketiede 

Tanja Poulain, 
Juliane Lud-
wig, Andreas 
Hiemisch, Anja 
Hilbert ja Wie-
land Kiess, 
2019. 

Tutkimuksessa 
on selvitetty 
lasten ja äitien 
mediankäytön 
sekä vanhem-
pien ja lasten 
välisen vuoro-
vaikutuksen 
yhteyttä lasten 
käyttäytymi-
seen ja vai-
keuksiin. 

Tutki-
musotanta oli 
773 kappa-
letta 2–9-vuoti-
asta lasta ja 
heidän äi-
tiänsä. Kvanti-
tatiivinen tutki-
mus. Kaksi 
mediakyselylo-
makketta. Toi-
nen lasten me-
diakäytöstä ja 
toinen äitien 
mediakäytöstä. 

Äitien korke-
alla ruutuajalla 
on yhteys suu-
rempaan to-
dennäköisyy-
teen lasten 
kuulua tunne-
ongelmien ris-
kiryhmään. 
Lasten ja van-
hempien väli-
nen vuorovai-
kutus vähensi 
riskiä kuulua 
käyttäytymis-
ongelmien ris-
kiryhmiin. Las-
ten ja 
vanhempien 
mediakäytöllä 
on yhteys. 

 Cory A. Kil-
daren ja 
Wendy Middle-
miss. 2016. 

Pyrkii anta-
maan yleiskat-
sauksen van-
hempien 
mobiililaittei-
den käytöstä 
johtuvista häi-
riötekijöistä 
heidän huoleh-
tiessa lapsis-
taan. 

Kirjallisuuskat-
saus, jonka ai-
neistona oli 27 
tutkimusta. 

Mobiililaitteet 
synnyttävät 
riippuvuuden 
niistä, joka häi-
ritsee vanhem-
pien ja lasten 
välistä vuoro-
vaikutusta. 
Vanhemmat, 
jotka käyttävät 
älylaitteita vuo-
rovaikutuk-
sessa lapsen 
kanssa olles-
saan reagoivat 
vähemmän 
lapsen huo-
mion tarpee-
seen. 
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