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1 Johdanto 

Ruutuajan vaikutuksia lapsiin ja nuoriin on tutkittu jo pitkään ja uutta tutkimusta tehdään laajasti. 

Keskustelussa on ollut kuultavissa paljon huolta siitä, mitä runsas ruutuaika ja erityisesti 

mobiiliteknologian pitkäaikainen käyttö tekevät lasten ja nuorten fyysiselle ja psyykkiselle 

terveydelle sekä tasapainoiselle kehitykselle. (Esim. Repo & Nätti 2015; Hale & Guan 2014; Lissak 

2018; Maniccia, Davison, Marshall & Manganello 2011.)  

Tutkimustarve tässä työssä heräsi pitkälti omasta sekä vertaisten jakamasta havainnosta ja 

kokemuksesta, että pienten lasten vanhemmat tuntuvat kaipaavan selkeitä suosituksia siitä, millaisia 

rajoituksia ruutuajalle olisi missäkin iässä hyvä asettaa. Esimerkiksi lastenneuvoloista on puuttunut 

kokonaan erillinen, paperinen esite aiheesta. Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (2015, 

2021) julkaisee aiheesta ohjeita ja materiaalia internetissä, mutta itselläni heräsi myös kysymys siitä, 

kuinka monia vanhempia nämä ohjeet tavoittavat, etenkin alueilla joissa suuri osa vanhemmista 

puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea – kuten vaikkapa omalla asuinalueellani Itä-

Helsingissä. 

Nettikeskusteluja seuratessa huomasin toistuvasti pienten lasten vanhempien kyselevän eri 

foorumeilla – esimerkiksi Facebook-ryhmissä – toisiltaan suosituksia ja kokemuksia siitä, millä 

tavoin lasten ruutuaikaan kannattaisi suhtautua. Kannattaako ylipäätään rajoittaa ja jos, niin miksi? 

Keväällä 2019 otin aiheen tiimoilta yhteyttä professori Minna Huotilaiseen sekä professori Mirjam 

Kallandiin. Heidän kauttaan sain yhteyden THL:n lastenneuvoloista vastaavaan Tuovi Hakuliseen ja 

toisaalta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mediakasvatustiimiin. Yhteistyö alkoi muotoutua. 

Koronarajoitusten alku ja vaikutti osaltaan siihen, ettei tutkimus edennyt suunnitellusti. Erilaisten 

rajoitusten ja etätöiden lomassa sain sen kuitenkin lopulta toteutettua. 

Tässä työssä selvitetään, millaisena alle kouluikäisten lasten vanhemmat kokevat roolinsa lasten 

digitaitojen tukijoina. Millaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia vanhemmat kokevat 

ruutuajalla olevan? Kokevatko he saavansa mediakasvatustyöhön tarpeeksi tukea, ja jos eivät, 

millaisia ohjeita tai suosituksia he kaipaisivat?  

Useiden mediakasvattajien näkökulma on, että ruutuajan negatiiviset vaikutukset ovat viime vuosien 

asiantuntijapuheessa ja julkisessa keskustelussa korostuneet liikaa. Huolestumisen ja riskien 

minimoimisen rinnalla on yhtä tärkeää, että lasten ja nuorten omat kokemukset esimerkiksi 
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videopelien pelaamisesta pääsisivät kuuluviin ja näkyviin. Lapsia ja nuoria olisi kunnioitettava myös 

oman todellisuutensa asiantuntijoina. (Sofi 2021; Hynnä 2017.) 
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2 Teoreettinen tausta 

Tässä luvussa jäsennän aihepiirin teoriaa, keskeisiä käsitteitä sekä olennaisia kysymyksenasetteluja. 

Tuon esille aiheeseen jo pidempään liitettyjä käsitteitä sekä uusinta tutkimusta, jossa näitä on 

kyseenalaistettu ja pyritty laajentamaan. Näin muodostuu kokonaiskuva siitä, mitä pienten, alle 

kouluikäisten lasten median käyttöä tutkittaessa on 2020-luvulla otettava huomioon. 

Digitaalinen media on tänä päivänä läsnä lähes kaikilla elämänalueilla. Muutos on tapahtunut  

nopeasti, vain parissa vuosikymmenessä. Ei siis ole ihme, että tämä ilmiö mietityttää ja huolettaakin.  

Muutoksen vaikutukset ulottuvat myös pieniin, jo alle viisivuotiaisiin lapsiin. (Tiedeneuvonnan 

kehittämishanke Sofi 2021, 8; Przybylski & Weinstein 2019, e56.) 

Viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana tapahtunut tietotekninen vallankumous on itsestään 

selvästi muuttanut myös lapsuutta sekä lasten ja nuorten kasvuympäristöjä. Repo ja Nätti (2015) 

huomauttavat tätä kehitystä koskevan keskustelun olevan usein ristiriitojen sävyttämää. ”Yhtäältä 

lapsia ja nuoria pyritään suojelemaan mediaan liitetyiltä vaaroilta, ja toisaalta ajatellaan, että lapset 

ovat lähes synnynnäisiä ’tietokonevirtuooseja’ loistavine bittitulevaisuuksineen”, he kirjoittavat 

(Repo & Nätti 2015, 81).  

Keskustelu lasten ja nuorten mediasuhteesta ei eroa merkittävästi yleisemmästä keskustelusta 

jälkimodernin ajan lapsuudesta. Futuristinen ja suojeleva näkökulma limittyvät: lapsi ymmärretään 

yhtäältä aktiiviseksi ja innokkaaksi tulevaisuuden tekijäksi ja oppijaksi,  toisaalta hänet määritellään 

haurauden ja riippuvaisuuden sekä suojelun tarpeen kautta. Futuristinen painotus liittyy 

kilpailukykyajatteluun: tietoyhteiskunnan taloudellinen menestys sekä innovaatiokyky vaativat 

inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittämistä. Suojelevassa painotuksessa ”[m]edia voidaan kokea 

’oikean’ ja ’luonnollisen’ lapsuuden haastajaksi”. (Repo & Nätti 2015, 81-82.) 

Repo ja Nätti (2015, 83) huomioivat, että lasten ja nuorten ajankäytöstä puhuttaessa on kyse myös 

yleisemmin yhteisössä hyväksytyistä käyttäytymisen malleista ja normeista - tämä on yksi syy sille, 

miksi ajankäytöstä viriääkin helposti moraalisia kannanottoja ja huolta.  

2.1 Pitääkö olla huolissaan? 

Asiantuntijoiden puheenvuoroissa korostuu nyttemmin enenevästi laadun merkitys suhteessa 

määrään. Yhä enemmän olisi asiantuntijoiden mukaan kiinnitettävä huomiota siihen, millaisia 

sisältöjä lasten ruutuajalla on, eikä välttämättä laskettava niin paljon vain tuntimääriä. Samoin on 
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olennaista, ovatko aikuiset kiinnostuneita lasten ja nuorten pelaamista peleistä ja katsomista 

ohjelmista, on tärkeää ovatko perheen aikuiset läsnä lasten pelatessa tai katsoessa tv:tä sekä onko 

lasten mahdollista keskustella kokemuksistaan aikuisten kanssa. (Blum-Ross & Livingstone 2016; 

Lahikainen & Arminen 2015; Valkonen 2012)  

Ruutuaikasuosituksia vanhemmille sekä kasvattajille on antanut etenkin tunnettu Yhdysvaltain 

lastenlääkäriakatemia American Academy of Pediatrics (2016) – ne ovat vahvasti pohjalla Suomessa 

vaikkapa Mannerheimin Lastensuojeluliiton (2021) ohjeissa ja suosituksissa. Toinen ohjeita antanut 

taho on vaikkapa Amerikan lasten- ja nuorisopsykiatrian akatemia eli American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry tai AACAP (2020). Suosituksia on myös kritisoitu. Esimerkiksi Malte 

Elsonin ym. (2019) mukaan suosituksissa ja ohjeissa ajankohtaisen tieteellisen tiedon ristiriitaisuudet 

saatetaan helposti unohtaa ja esittää niiden perustuvan laajempaan tieteelliseen konsensukseen kuin 

todellisuudessa on asianlaita. 

Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi (2021, 8) toteaa raportissaan, että julkisessa puheessa 

digitaalisen median käytöstä on joitakin varsin ongelmallisia piirteitä. Ensinnäkin keskustelu on usein 

turhan huolipainotteista, ja toiseksi liian yksinkertaistavaa. ”Esimerkiksi älypuhelimiinsa kiinni 

liimautuneet nuoret voivat näyttäytyä aikuisille epäsosiaalisina ja passiivisina median kuluttajina, 

vaikka nämä tosiasiassa ovatkin digimaailmassa hyvinkin aktiivisia toimijoita. [---] Eri 

käyttäjäryhmät, kuten “nuoret” ja “vanhat”, nähdään homogeenisina ryhminä, joilla on yhtenäiset 

tarpeet, taidot ja ongelmat. Mediaa kuitenkin käytetään hyvin eri tavoin ja kunkin käyttäjän 

yksilöllisistä lähtökohdista käsin, jolloin käytön vaikutukset ja vaikutusten voimakkuus vaihtelevat.” 

(Ks. myös Hietajärvi, 2019.) 

Sofin (2021, 8) mukaan olisikin huolipuhetta huomattavasti hedelmällisempää keskittyä ”digitaalisen 

median käytön myönteisiin vaikutuksiin, jotta osataan toimia näiden vahvistamiseksi”. Se listaa 

lukuisia myönteisiä vaikutuksia. ”[Digiteknologia] mahdollistaa nopean tiedonhaun sekä 

etätyöskentelyn ja -opiskelun. Sosiaalinen media vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen, 

yhteisöllisyyteen, identiteetin rakentamiseen ja oppimiseen. Digitaalinen maailma valmentaa nuoria 

omaksumaan joustavasti uudenlaisia toimintatapoja. Vaatimuksen huomion siirtämisestä haitoista 

digimedian hyötyihin ja mahdollisuuksiin voi osoittaa myös tutkimukselle. Tutkimus on painottunut 

digimedian negatiivisiin vaikutuksiin, minkä myös tutkimusaukkojen kartoitus [---] osoittaa.” 

Useassa tutkimuksessa on Sofin (2021, 9) mukaan tapahtunut myös syy-seuraussuhteiden 

hämärtymistä. Vaikka runsas digimedian käyttö on usein liitetty erilaisiin psyykkisen hyvinvoinnin 

ongelmiin, näyttää nyttemmin yhä vahvemmin siltä, että se ”--- on pikemminkin muiden ongelmien 
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seuraus kuin niiden syy.” Tutkimusten toteuttamisen näkökulmasta ongelmallisesti todellista 

havaintotietoa on vähän, koska ”mediankäyttöä ja hyvinvointia on tutkittu lähes yksinomaan 

vastaajien omien arvioiden pohjalta.” Lisäksi pitkittäistutkimuksia tarvitaan välttämättä lisää, jotta 

kausaalisuhteita olisi mitenkään mahdollista arvioida. Lopuksi ilmiö näyttäytyy liian yksinkertaisena 

silloin, jos nojataan vain vähäisiin tietoihin, kuten yhden yksittäisen tutkimuksen tuloksiin.  

Usein media saattaa tarttua sensaatiohakuisesti yksittäisten tutkimusten tuloksiin – näin saadaan 

lukijoita nettiartikkeleille, mutta tutkimuksesta välittyvä kuva ei välttämättä vastaa täysin 

todellisuutta. Sofi tiivistää: ”Huomiota tulisi yksittäistutkimusten sijaan kiinnittää siihen, mitä 

laajempi tutkimusten joukko ja tutkijayhteisön konsensus aiheesta sanoo.” (Sofi 2021, 9.) 

Huomionhakuisuuden ja aineiston epäluotettavuuden lisäksi myös tutkijoiden väliset kiistat voivat 

luoda haasteita mediavaikutuksia koskevalle tutkimukselle: samasta aineistosta voidaan nostaa esiin 

päinvastaisia tulkintoja (Sofi 2021, 14).  

 

2.1.1 Ajankäytön muutos 

Esimerkkejä runsaan ruutuajan kielteisistä vaikutuksista raportoivista tutkimuksista löytyy useita. 

Halen ja Guanin (2014, 50) mukaan vuonna 2014 97 prosentilla amerikkalaisista nuorista oli jokin 

elektroninen laite käytössään - esimerkiksi televisio, tietokone, videopelikonsoli tai matkapuhelin. 

Heidän mukaansa näiden runsaan käytön on havaittu liittyvän esimerkiksi unen laadun 

heikkenemiseen, kuten unen lyhenemiseen ja nukkumaanmenoajan myöhenemiseen. Nuorilla 

nukkumaanmenoajan lykkääntyminen voi johtua biologisista, psykososiaalisista ja 

ympäristötekijöistä, joista yksi on ruutuun liittyvä aktiivisuus (Hale & Guan 2014, 50.) 

Vuonna 2014 47 % brittiläisistä 3-7 -vuotiaista käytti tablettitietokonetta, jossa oli internet-yhteys. 

Vuoteen 2015 mennessä prosenttiosuus oli noussut 61:een. Kymmenessä vuodessa vuosien 2005 ja 

2015 välillä 8-15 -vuotiaiden brittikoululaisten internetissä viettämä aika yli tuplaantui: viikossa 6,2 

tunnista 15 tuntiin. (Blum-Ross & Livingstone 2016, 5.) 

Suomessa vuosina 2009-2010 jo kaikissa lapsiperheissä oli tietokoneita. Lahikaisen ja Armisen 

(2015) tutkimushankkeessa videoiduissa perheissä oli ”keskimäärin seitsemän medialaitetta, mukaan 

lukien televisiot, tietokoneet, pelikonsolit ja dvd-soittimet.” Vanhemmilla ja lapsilla oli myös 

älypuhelimia, joiden määrää ei kuitenkaan tutkimuksessa selvitetty. Tutkijat totesivat, verrattuaan 

tutkimusperheitä ”kaikkiin kyselyyn vastanneisiin perheisiin [---], että medialaitteistoltaan 

runsaimmat kodit olivat jääneet tutkimuksen ulkopuolelle.” (Lahikainen & Arminen 2015, 265.) 
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Katsottaessa tarkemmin tuoreita suomalaisia tilastoja, Tilastokeskuksen (2020) mukaan vuonna 2020 

kaikista kotitalouksista jokin tietokone oli käytössä 87 prosentilla. Yli kolmen hengen talouksilla 

prosenttiosuus nousi kuitenkin jo 98:aan. Tilastokeskus (2014) huomioi vuonna 2014 suomalaisten 

yksin viettämän ajan kasvaneen 2000-luvulla kaikissa ikäryhmissä. Tämä voitaneen ainakin osittain 

yhdistää lisääntyneeseen tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttöön.  

 

2.1.2 Vähenevä liikunta? 

Usein runsaan ruutuajan ongelmallisuus liitetään erityisesti asioihin, joiden osuus vähenee ruutuajan 

kasvaessa, ja erityisenä huolenaiheena toistuu liikunnan rooli (esim. Lissak, 2018; Maniccia ym. 

2011; Hinkley ym., 2012; Evans Schmidt ym., 2012). Hietajärvi huomauttaa kuitenkin tämän väitteen 

kuuluvan niin sanottuun Goldilocks- tai displacement-hypoteesien ryhmään lasten ja nuorten sekä 

digitaalisen median välisen suhteen tutkimuksessa. Hänen mukaansa hypoteesi ei ole uskottava, 

koska käytännössä liian suuri määrä mitä tahansa tekemistä syrjäyttää aikaa muilta asioilta, eikä 

digitaalisen median käyttö eroa tässä suhteessa muusta tekemisestä. (Hietajärvi, suullinen tiedonanto 

17.2.2021.)   

Suomessa lapsiasiavaltuutetun julkaisemassa Lapsibarometrissa selvitettiin vuonna 2018 6-

vuotiaiden lasten vapaa-aikaa ja liikkumista. Barometrin vastaajajoukko oli melko pieni, minkä 

vuoksi siitä ei voi tehdä pitkälle vietyjä yleistyksiä. Kuitenkin positiivisen signaalin antoi kirjoittajan 

mukaan se, että ”tämän aineiston perusteella [liikunta] näyttäytyy luontaisena osana lähes kaikkien 

6-vuotiaiden lasten jokapäiväistä elämää.” (Tuukkanen, 2018.) 

Liikunnan lisäksi suomalaislapset arvostivat vapaa-ajallaan mahdollisuutta ”leikkiä ja pelata sekä olla 

kotona ja levätä” (Tuukkanen 2018). Myös syöminen ja herkuttelu olivat tärkeitä. Tuukkasen mukaan 

vuoden 2018 Lapsibarometrin tulokset menivät pitkälti yksiin niiden asioiden kanssa, joiden lapset 

kertoivat vuonna 2016 tuottavan heille iloa. Hän huomioi, että älylaitteiden käytön sekä konsolipelien 

pelaamisen rooli oli kuitenkin muuttunut vuoteen 2018 tultaessa: nyt moni lapsi mainitsi sen 

”viikonlopun parhaimpana asiana”. (Tuukkanen 2018.) 
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2.2 ”Ruutuajan” määritelmä – ja kyseenalaistus 

”Ruutuaikaa” on pyritty määrittelemään eri tavoin, kuten vaikkapa Maniccian ym. (2011) tapaan 

sisällyttäen siihen television sekä videoiden tai dvd:n katselun, video- ja tietokonepelien pelaamisen 

sekä tietokoneen käytön muuhun kuin koulutyöhön. Halen ja Guanin (2014) tapaan listaan on 

kuitenkin tänä päivänä lisättävä myös runsaassa käytössä olevat mobiililaitteet. 

Ruutuajan käsitettä on myös kyseenalaistettu. Esimerkiksi Blum-Rossin ja Livingstonen (2016, 4) 

mukaan ei ole ajanmukaista enää puhua määristä vaan vanhempien ja lasten tulisi käsitellä 

pikemminkin kysymyksiä kontekstista, sisällöistä ja yhteyksistä. Vanhempien olisi keskusteltava 

siitä, ”--- missä, milloin ja miten digitaalisia sisältöjä käytetään”; ”mitä katsotaan tai käytetään” sekä 

”edistääkö vai estääkö se ihmissuhteita” (Blum-Ross & Livingstone 2016, 4). Myös American 

Academy of Pediatrics (AAP) on huomioinut, että siitä mitä kutsuttiin ´ruutuajaksi´ on tulossa vain 

’aikaa’, ja siten ”osa jokaista arjen aspektia”.  (Blum-Ross & Livingstone 2016, 6.) 

Myös Valkosen (2017, 29) mukaan ”[t]ietynasteinen konsensus [tutkimuksessa] vallitsee siitä, että 

mediankäyttöön kulutetun ajan lisäksi olennaisia tekijöitä ovat kulutetut sisällöt ja niiden ikäsopivuus 

ja laadukkuus, mediankäyttöseura ja erityisesti lapsen ja vanhemman tai muun kasvattajan 

yhteiskäytön hyödyllisyys sekä lapsen osallisuus ja osallistuminen laitteiden käytössä sekä mediasta 

kumpuavien kokemusten käsittelyssä muun muassa leikein, tarinoin ja piirtämällä.” 

Voidaan lisäksi todeta, että perinteinen tapa tarkastella mediankäyttöä välinelähtöisesti on 

ongelmallinen. Esimerkiksi tv-ohjelmia voi katsoa myös tietokoneella ja toisaalta useampia medioita 

voi seurata samaan aikaan. Revon ja Nätin mukaan siksi onkin tärkeää tarkastella ajankäyttöä 

toiminnon sisällön – eikä mediavälineen – kautta. Tilastokeskuksen nuorten ajankäyttötutkimuksessa, 

jota heidän artikkelinsa käsittelee, esimerkiksi tv:n katselu on koodattu aineistoon samalla tavoin, 

tapahtuipa se perinteisen tv:n tai tietokoneen kautta. (Repo & Nätti 2015, 87.)  

Hietajärvi korostaa, ettei digitaalisista medioista voi puhua yleistäen, vaan on olennaista tarkentaa, 

mikä media on kyseessä ja mitä sillä tehdään. Haluttaessa tutkia digitaalisen median vaikutuksia 

oppimiseen on myös oltava spesifi vastaus kysymykseen, mitä on oppiminen ja minkä asian 

oppimista tarkastellaan. Vasta näiden kysymysten ollessa selkeitä, voidaan löytää vastauksia siihen, 

onko digitaalisen median käytöllä oppimiseen positiivinen vai negatiivinen vaikutus. (Hietajärvi, 

suullinen tiedonanto 17.2.2021.) 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että ruutuajasta on tehty paljon tutkimusta, jonka laatu vaihtelee erittäin 

paljon. Ongelmiin törmätään heti siinä, onko niissä oikeastaan tutkittu lainkaan samoja asioita, vaikka 

otsikkotasolla siltä vaikuttaisikin. Hietajärven (suullinen tiedonanto 17.2.2021) mukaan on käynyt 

ilmi, että jos tutkittavat ovat esimerkiksi itse arvioineet omaa nukkumaanmenoaikaansa, arviot eivät 

ole olleet kovinkaan tarkkoja. Myös vanhempien arviot pienten lastensa digimedian käytön määristä 

on havaittu melko epäluotettaviksi (Radesky ym. 2020). Tutkimuksen laatu on nousemassa, kun 

ymmärrys aiheesta kasvaa, mutta toistaiseksi on pidettävä ohjenuorana sitä, ettei kannata uskoa 

yksittäisen tutkimuksen tuloksia, vaan pyrittävä ymmärtämään ilmiöitä suurempina kokonaisuuksina. 

(Hietajärvi, suullinen tiedonanto 17.2.2021; Sofi, 2021; Hawkey 2019) 

Sofin mukaan ruutuaikasuositusten antamista ei oikeastaan voi enää perustella tieteellisesti. Olisi 

kummallista antaa suositus vaikkapa kahdesta tunnista päivittäin ottamatta huomioon 

tilannekohtaisuutta: voihan olla, että sadesäällä on luontevaa olla enemmän sisällä ja katsoa tv:tä tai 

pelata, kun taas aurinkoisella ilmalla tätä ei välttämättä tarvita ollenkaan. Myöskin lienee mahdotonta 

korostaa sisältöjen laadun merkitystä liikaa – tunti väkivaltaista sisältöä on ymmärrettävästi aina 

haitallista, kun taas vaikkapa kaksi tuntia kehittävää peliä voi olla hyödyksi. (Hietajärvi, suullinen 

tiedonanto 17.2.2021; Sofi, 2021.)  

Hietajärvi, kuten Blum-Ross ja Livingstone, tuovat kaikki ongelmana esiin sen, kuinka vaikeaa 

vanhempien on todella tietää, mikä vaikkapa ”opettavaisena” markkinoitu peli todella on sitä. Tähän 

voidaan tarvita luotettavien tahojen tuottamia listauksia ja suosituksia, joita Suomessa ovat jonkin 

verran tarjonneet esimerkiksi Education Alliance Finland (2022) sekä Mannerheimin 

lastensuojeluliitto (2021). Tietokonepelien valmistajilta ja muilta palveluntuottajilta voitaisiin myös 

vaatia enemmän kasvatuksellisten näkökohtien huomioon ottamista – haaste, johon Hietajärven 

mukaan olisi haettava ratkaisua vähintään EU-tasolla. (Blum-Ross & Livingstone 2016, 4,7; 

Hietajärvi, suullinen tiedonanto 17.2.2021.) 

 

2.2.1 Vanhentunut myytti  

Suomessa tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi (2021) on tuoreessa raportissaan Ilmiökartta: 

digitaalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin koonnut useita ruutuaikakeskusteluun 

liittyviä myyttejä ja selvittänyt, pitävätkö ne paikkansa. Raporttiin on koottu ja analysoitu mittava 

määrä ajantasaista tutkimusta aiheesta sekä myös toimenpidesuositukset politiikkaa varten. 
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Raportista käy varsin selkeästi ilmi kuinka paljon epätarkkuutta ja sekavuutta sekä aiheesta tehtyyn 

tutkimukseen että siitä käytyyn keskusteluun liittyy.  

Diginatiiveja ei ole 

Sofin (2012) raportti kumoaa ”diginatiivimyytin” melko yksiselitteisesti. Myyttiin on liitetty 

olettamus, ” että tietynlaisessa mediamaisemassa kasvaminen muokkaa lasten ja nuorten aivoja. Se 

muun muassa kehittäisi heidän kykyään tehdä monia asioita samanaikaisesti ja käsitellä eri suunnista 

tulevia tietotulvia” Kuitenkin voi olla pikemminkin niin, että aivojensa kehitysvaiheesta riippuen 

lapset ja nuoret ovatkin erityisen herkkiä mediaan liittyvien runsaiden ärsykkeiden sekä jatkuvien 

keskeytysten vaikutuksille. (Sofi 2021, 25.) 

On huomattu erilaisista keskeytyksistä pahimmin häiriintyvän niiden nuorten, jotka käyttävät mediaa 

tehden monia asioita yhtäaikaisesti (ns. media multitasking). ”Lisäksi teini-ikäiset nuoret ovat 

kehitysvaiheensa mukaisesti sekä emotionaalisesti erityisen herkkiä hyväksymisen tai torjumisen 

herättämille tunteille että itsesäätelyssään vielä varsin kypsymättömiä, mikä saattaa tehdä heistä 

erityisen alttiita median vaikutuksille.” Sen sijaan diginatiivimyyttiä tukevat jossain määrin 

tutkimustulokset ”pelaamisen myönteisistä vaikutuksista aivoihin ja tiedonkäsittelyyn”. Aktiivisesti 

pelaavien työmuistin on huomattu toimivan paremmin kuin vähemmän pelaavien. (Sofi 2021, 25; ks. 

myös Huotilainen, 2019.) 

Diginatiivimyytin mukaan lasten ja nuorten on oletettu oppivan digitaalisen median käyttöä 

vanhempia nopeammin. Kehitysvaiheesta riippuen nuoret toki oppivatkin uutta joustavammin, mutta 

oppimisessa aiemmista tiedoista ja taidoista on myös hyötyä, mikä voisi auttaa vanhempia 

omaksumaan uusia asioita paremmin. (Sofi 2021, 25.) 

Tiedon hankkimista, tuottamista ja muokkaamista eri välineillä kutsutaan monilukutaidoksi, ja siinä 

suomalaiset nuoret ovat tutkitusti maailman kärkeä. Nuorten välillä on kuitenkin kuiluja 

medialukutaidossa ja vapaa-ajalla opituissa digitaidoissa. Sofin mukaan ”[v]aikka digiteknologia 

alkaa olla kaikkien ulottuvilla, näyttää siltä, että on kehittynyt kuilu niiden nuorten välille, jotka 

osaavat käyttää sitä hyödykseen, ja niiden, jotka eivät osaa”. Ja vaikka on oletettu, että digiteknologia 

tasaisi sosioekonomisen taustan vaikutusta, näyttää digitaitokuilu kuitenkin liittyvän 

sosioekonomiseen taustaan. ”Eniten digitaalisesta mediasta näyttävät hyötyvän nuoret, jotka saavat 

sen käyttöön tukea lähipiiriltään. Monipuolinen teknologian käyttö tukee medialukutaidon 

kehittymistä”.  (Sofi 2021, 25-26; ks. myös Lahikainen, 2015.) 



 

15 
 

Sofi huomauttaa myös tyttöjen ja poikien välillä olevan eroja monilukutaidossa ja digitaidoissa. 

Diginatiivimyytin olettama homogeenisyys nuorten osaamisessa ei siis päde tältäkään osin. Nuorten 

kyvyissä arvioida löytämänsä tiedon luotettavuutta kriittisesti on selvästi parantamisen varaa. (Sofi 

2021, 26.) 

 

2.2.2 Digilaitteet ja eriarvoisuus 
Jos Sofin useita tutkimuksia meta-analyyttisesti yhdistänyt raportti huomasi digitaitojen jakautumisen 

yhteyden lasten ja nuorten sosioekonomiseen taustaan, niin saman on huomioinut myös  Lahikainen, 

jonka  mukaan kotien mediavarustelu on ”niin lapsia kuin vanhempiakin varsin näkyvästi myös kotien 

ulkopuolella eriarvoistava tekijä.” Hän kirjoittaa kuinka ”[e]lektronisten laitteiden tuntemisesta, 

omistamisesta ja käytöstä näyttäisi tulleen sosiaalinen ihannenormi, jonka mukaan elämää mitataan 

ja arvotetaan.” (Lahikainen 2015, 17.)  

Vaikka lasten ja nuorten median käyttö liittyykin sosiaalisiin tekijöihin kuten perheen 

sosioekonomiseen asemaan ja kaveripiiriin, Revon ja Nätin (2015, 84) mukaan ”median parissa 

vietetyn ajan vähenemistä tai lisääntymistä selittää kuitenkin pikemminkin heidän kasvunsa ja ikänsä 

kuin lasta ja nuorta ympäröivä media- ja kasvuympäristö.” (Ks. myös Buckingham 2003; Couldry 

2012; Noppari 2014.) 

 

2.3 Huomio lapsen kehityksen herkkyyskausiin 

Avaan tässä alaluvussa hieman varhaislapsuuden herkkyyskausien olemusta ja merkitystä suositusten 

taustalla, sekä olemassaolevia ohjeita. Näin on hedelmällisempää tarkastella myös uudempaa 

keskustelua ruutuaikakäsitteen unohtamisesta. 

Alle kouluikäisten median käyttöä on tutkittu selvästi koulu- ja teini-ikäisiä vähemmän. Tärkeää 

olisikin Hietajärven (suullinen tiedonanto 17.2.2021) mukaan kiinnittää huomiota varhaislapsuuden 

kehityksen herkkyyskausien merkitykseen, kun mietitään lasten median käyttöä ja sen suosituksia. 

Toki suosituksia antaneet tahot, kuten Suomessa Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä toisaalta 

Amerikassa arvovaltainen – ja myös MLL:ään vaikuttanut – AAP eli American Association of 

Pediatrics ovat näin tehneetkin. 

Hawkey (2019) korostaa varhaislapsuuden olevan ripeän aivojen kehityksen aikaa: ”-- rakenteelliset 

yhteydet lisääntyvät, kun keskushermoston verkostot eriytyvät ja erikoistuvat (Mills ym. 2016). 
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Nämä muutokset liittyvät laajaan kirjoon sekä kognitiivista kehitystä että itsesäätelyprosesseja.  Paras 

tapa opettaa nuorille lapsille korkeamman tason kognitiivisia taitoja (kuten huomion ja tunteiden 

säätelyä) on vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä vapaa ja sosiaalinen leikki (AAP 

2016). Taaperoiden ei kannattaisi antaa käyttää tai katsoa mediaa itsekseen. Tätä vanhempien lasten 

suhteen tarvitaan vielä lisää tutkimusta jotta ymmärrettäisiin, miten aivojen kehityksen eri kaudet 

suhtautuvat median käyttöön.” 

2.4 Lasten näkökulman ja osallisuuden huomioiminen 

Jos lapset ja nuoret nähdään suhteessa medioihin yksioikoisesti luonnostaan ”mediaviisaina” tai 

toisaalta vain alttiina median vaikutuksille, sorrutaan Revon ja Nätin (2015, 82) mukaan 

determinismiin, eikä tavoiteta sitä, miten monikerroksista ja moninaista median käyttö 

todellisuudessa on. Tällöin on myös hankala saavuttaa tietoa, joka voisi auttaa lapsia ja nuoria 

selviytymään ” erilaisten medioiden entistä syvemmin läpäisemän yhteiskunnan haasteista” (Repo & 

Nätti 2015, 82).  

Lasten elämään liittyviä asioita olisi tutkittava eettisesti ja lapsilähtöisesti, lasten ääntä kuunnellen. 

Tutkijan olisi voitava tarkastella myös omia asenteitaan koko tutkimusprosessin ajan. On olennaista 

pohtia, missä tarkoituksessa, miten ja kuka lasten kiinnostuksen kohteet esittää – luovathan 

tutkijoiden käsitteelliset valinnat aina myös representaatioita lapsista vallankäyttäjille. (James, 2007; 

Olli, 2019.)  

Christensen ja Prout (2002) argumentoivat, että lapset voidaan ymmärtää aktiivisina, aikuisten kanssa 

vertaisina ihmisinä, joilla on oikeus olla osallisia, informoituja ja konsultoituja. Lasten näkökulman 

esille tuominen tutkimuksessa tarkoittaa Revon ja Nätin (2015, 83) mukaan pohjimmiltaan sitä, että 

”lapsilähtöisyyden periaatteen tulisi toteutua niin tutkimuskysymysten valinnassa, aineiston 

keruumetodeissa ja analyysissä kuin tulosten käsitteellisessä tulkinnassa.” (Ks. myös Alanen 2009, 

23.) 

Tässä tutkimuksessa en tutki erityisesti lasten kokemuksia, vaan vanhempien. On kuitenkin 

mielestäni aiheellista nostaa tämä asia esille, koska esim. Blum-Ross & Livingstone (2016) 

peräänkuuluttavat toimivimpana mediakasvatuksen toimintatapana keskustelevaa otetta, jossa 

vanhemmat ja lapset tekevät yhteistyötä. Eikä tällainen yhteistyö varmastikaan onnistu, jollei lapsia 

nähdä Christensenin ja Proutin tapaan aktiivisina, aikuisten kanssa vertaisina ihmisinä. 

 

2.5 Kasvattajien näkökulma 
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Blum-Ross ja Livingstone (2016) kokosivat raportissaan olemassaolevia digitaalisen median 

käyttösuosituksia sekä tutkimuksia vanhempien kokemuksista. He huomasivat ruutuaikasuositusten 

keskittyvän edelleen lähinnä kielteisiin vaikutuksiin ja riskeihin. Vain pieni määrä ohjeita toi esille 

”niitä mahdollisuuksia, joita digitaaliset välineet tarjoavat oppimiselle, yhteydenpidolle ja 

luomiselle”. Kirjoittajien mukaan vanhemmat saavat liian vähän tukea tehtäväänsä, jos ohjeissa 

korostuu valvonta ja rajoittaminen. (Blum-Ross & Livingstone 2016, 4; ks. myös Blum-Ross & 

Livingstone 2018.) 

Vanhemmilla on erilaisia strategioita suhtautua lastensa digitaalisen median käyttöön. Toisilla on 

valvovampi ote aikarajoituksineen ja valvontaohjelmistoineen, toisilla sallivampi ja ”aktiivinen” 

rooli, johon kuuluu digitaalisen median käyttöä yhdessä lasten kanssa ja yhteistä keskustelua siitä, 

mitä nämä netissä tekevät. Blum-Rossin ja Livingstonen mukaan eri roolien yhdistäminen vaikuttaa 

toimivan parhaiten: se kun vanhemmat osallistivat lapsia rajojen määrittelyyn ja näyttivät myös 

esimerkkiä ”myönteisestä digitaalisesta käytöksestä”. Näin lapset vaikuttivat tutkijoiden mukaan 

”kyvykkäämmiltä saavuttamaan digitaalisen median tarjoamat hyödyt ja toisaalta tulemaan toimeen 

sen luomien haasteiden kanssa”. (Blum-Ross & Livingstone 2016, 4; ks. myös American 

Psychological Association, 2020.) 

Yksi haaste Blum-Rossin ja Livingstonen mukaan nykyisissä digitaalisen median käytön ohjeissa on, 

että ne puhuttelevat vanhempia yleistäen, homogeenisena ryhmänä, vaikka tosiasiassa nämä tekevät 

päätöksiä perustuen esimerkiksi lastensa erityistarpeisiin, ikään ja kiinnostuksen kohteisiin, sekä 

toisaalta perustuen omiin resursseihinsa – kuten aika, taloudellinen tilanne jne. Blum-Rossin ja 

Livingstonen mukaan nuorilla vanhemmilla on kiinnostusta ja myös kykyä ”tukea lapsiaan näiden 

digitaalisissa kokemuksissa, mutta heiltä itseltään puuttuu tukea tässä tehtävässä.” (Blum-Ross & 

Livingstone 2016, 4.) 

Tutkijat erottivat brittivanhemmilla kaksi vastakkaista, vahvaa diskurssia suhtautumisessa lasten 

lisääntyvään ruutumedioiden käyttöön. Toisessa painottuu huoli lasten turvallisuudesta netissä sekä 

mahdolliset ”’ruutuajan’ aiheuttamat haitalliset terveydelliset ja kehitykseen liittyvät vaikutukset”. 

(Blum-Ross & Livingstone 2016, 5.)  

Toisessa diskurssissa  lisääntyviä investointeja digitaaliseen teknologiaan tehdään lasten koulutuksen 

hyväksi, sosiaalisten ja perhesuhteiden ylläpitoa varten sekä arjen helpottamiseksi ja siitä 

nauttimiseksi. Vanhemmat pelkäävät yhtäältä sitä, että lapsille aiheutuu digitaalisten laitteiden 

käytöstä riippuvuutta tai he joutuvat kiusatuiksi, ja toisaalta sitä, että jos lapsilta puuttuu laitteita, he 
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”jäävät jälkeen”. Blum-Rossin ja Livingstonen (2016) mukaan nämä pelot nousevat samaan aikaan 

kuin digitaaliset laitteet otetaan yhä enemmän itsestäänselvyyksinä. Danet´n (2020) tutkimuksessa 

puolestaan 53,1% vastanneista ranskalaisvanhemmista oli huolissaan kouluikäisten lastensa erilaisten 

ruutujen käytöstä. 62,6% vastaajista ”katsoi informaatio- ja kommunikaatioteknologian käytön 

kotona vaikuttavan – positiivisesti tai negatiivisesti – heidän ja lasten väliseen suhteeseen” (Danet, 

2020). 

 

2.5.1 Vanhemmuuden vaatimukset  

Pienten lasten vanhempien haasteet niin sanotun ruutuajan suhteen voivat liittyä myös elektronisten 

laitteiden käyttämiseen ”lastenvahteina” (Fuller, Byrne, Golley & Trost, 2019, 8-9; Martin-Biggers, 

Alleman, Hongu, Worobey & Byrd-Bredbenner, 2015). Matkapuhelinta tai iPadia voidaan hyödyntää 

esimerkiksi kodin ulkopuolella lapsen huomion kiinnittämiseen tai antamaan hänelle puuhaa. Samalla 

kun moni vanhempi käyttää näitä keinoja, niistä koetaan syyllisyyttä – samaan tapaan kuin vaikkapa 

siitä, jos lapsi motivoidaan jälkiruoan avulla syömään kasviksia. Vanhemmat ajattelevat usein, että 

ruutuaikaa olisi rajoitettava, ja samalla  he – kenties ristiriitaisestikin – uskovat, että lasten olisi 

hallittava digilaitteiden ja tietokoneen käyttö jo ennen kouluun menoa. (Fuller ym. 2019, 8-9.) 

Yhteenvetona voisi sanoa, että vanhemmat asettavat itselleen melko paljon vaatimuksia ja paineita 

myös suhteessa lastensa digitaalisen median käyttöön. Ei ole kuitenkaan tieteellisiä perusteluja sille, 

miksi digitaalista mediaa tulisi pientenkään lasten vaikkapa kokonaan välttää. Olennaista on, että 

elämän eri osa-alueet ovat kunnossa – ravinto, uni, turvallisuus, sosiaaliset suhteet. (Ashton & Beattie 

2019.) Yhtä lailla olisi tärkeää – ja etenkin juuri pienistä lapsista puhuttaessa – ottaa huomioon heidän 

kehitysvaiheensa. Tähän keskittyvää tutkimusta on toistaiseksi olemassa vain vähän, ja sitä tarvitaan 

lisää. (Hietajärvi, suullinen tiedonanto 17.2.2021.) Tällä hetkellä suuri osa digitaalisen median 

käyttöön liittyvästä tiedosta koskee vanhempia lapsia ja nuoria (Przybylski & Weinstein 2019, e56). 

Tämä määrältään suurempi tutkimusaineisto viittaa siihen, että ruudun ääressä vietetyllä ajalla voi 

olla yhteys lasten ja nuorten huonompaan fyysiseen terveyteen sekä ongelmiin kognitiivisissa 

prosesseissa ja mielen taidoissa (executive functioning). Tätä yhteyttä ei kuitenkaan ole tutkittu vielä 

riittävästi. Niinpä onkin epäselvää, millaisia ”ruutuajan yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin ovat – 

etenkään 5-vuotiailla ja sitä nuoremmilla lapsilla.” (Przybylski & Weinstein 2019, e56.) 
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Przybylskin ja Weinsteinin tutkimuksessa haastateltiin lähes 20 000 2-5 -vuotiaiden lasten huoltajaa. 

Tutkimustulosten perusteella he päättelivät, ettei ole perusteltua asettaa ruutuaikarajoja AAP:n 

malliin (eli alle yksi tai alle kaksi tuntia päivässä) – kun taustamuuttujien eli etnisen taustan, iän, 

sukupuolen, talouden tulojen ja huoltajien koulutustason vaikutus oli huomioitu. (Przybylski & 

Weinstein 2019, e56.) 

AAP:n suositukset (Council on Communications and Media, 2011, 2013) ovatkin perustuneet 

yhtäältä “näkemyksiin median käytöstä ei-liikkuvana toimintana (sedentary activity)  joka on suoraan 

hyvinvoinnille vahingollinen, sekä epäsuorasti vahingollinen, koska syrjäyttää muita, 

rikastuttavampia aktiviteetteja ja vähentää unen määrää” (Przybylski & Weinstein 2019, e56.) 

Kyseessä on siis Hietajärven (suullinen tiedonanto 17.2.2021) mainitsema displacement-hypoteesi. 

Esimerkkinä oletetuista haitoista Przybylski ja Weinstein (2019, e57) mainitsevat, että ”televisiota 

passiivisesti katselevat nuoret lapset jäisivät paitsi osallistumisesta kokeilevaan leikkimiseen, 

yhteyden luomisesta hoitajiinsa tai vuorovaikutuksesta vertaistensa kanssa – lisäksi ruutujen käytöstä 

häiriintynyt uni aiheuttaisi katkoksia vauva-hoitaja -siteisiin.”  

Koska tutkimuksia digitaalisen median käytön suhteesta pienten lasten kehitykseen on niin vähän, on 

Przybylskin ja Weinsteinin (2019, e57) mukaan ”yhä epäselvää, onko digitaalisen median 

välttämisestä 2-5 -vuotiaille etua.” Tutkittuaan asiaa kirjoittajat huomasivat, että ”päivittäinen 

digitaalisten ruutujen käyttö lisääntyy iän mukana, sen määrä on korkeampi miespuolisilla ja ei-

valkoisilla tutkituilla, lapsilla joiden vanhemmilla on alhaisempi koulutustaso ja joiden perheet ovat 

vähemmän varakkaita.” (Przybylski ja Weinstein 2019, e60.)  

He tutkivat sekä AAP:n vanhempaa (2010) suositusta alle 2 tunnin päivittäisen ruutuajan 

noudattamisesta että uudempaa (2016) alle 1 tunnin suositusta ja näiden yhteyttä hyvinvointiin. 

Lisäksi he kysyivät, ”löytyisikö lineaarisia yhteyksiä digitaalisen median käytön ja hyvinvoinnin 

välillä”, joiden perusteella voitaisiin päätellä haittojen tai hyötyjen kasvavan median käytön 

lisääntymisen myötä. Tai toisaalta, löytyisikö yhteyksiä matalan tai kohtuullisen digitaalisen median 

käytön sekä hyvinvoinnin välillä, kuten vanhempia lapsia ja nuoria tutkittaessa on löytynyt. 

(Przybylski & Weinstein 2019, e57.)   

Przybylski ja Weinstein summaavat: ”Odotusten vastaisesti suhteet vuoden 2010 tai päivitetyt vuoden 

2016 digitaalisten rajojen ja hyvinvoinnin välillä eivät saaneet empiiristä tukea.” Toisin sanoen, ”---

löytyy vain vähän tai ei lainkaan tukea oletukselle, että digitaalisten ruutujen käyttö yhdistyisi 

haitallisesti pienten lasten hyvinvointiin.” Ja mikä oleellista, tämä tulos täydentää pienten lasten 
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osalta niitä paljon runsaslukuisempia tutkimuksia, joita on, kuten sanottu, tehty vanhemmista lapsista 

ja nuorista. Niissä tulokset ruutujen käytön ja hyvinvoinnin suhteesta ovat olleet hyvin vaihtelevia: 

osa on löytänyt haitallisia vaikutuksia ja osa taas ei. (Przybylski & Weinstein 2019, 12.)  

Przybylski ja Weinstein kuitenkin korostavat tutkineensa nimenomaan ruutujen käytön vaikutuksia 

hyvinvointiin – vaikutukset vaikkapa unenlaatuun, somaattiseen terveyteen tai vertaissuhteisiin 

voisivat olla toisenlaisia. He painottavat jatkotutkimusten sekä koeasetelman toistamisen tärkeyttä. 

Relevanttia olisi myös pystyä tarkemmin erittelemään teknologian käytön ”sosiaalista ja 

kontekstuaalista kehystä”: AAP:n ohjeet esimerkiksi sisältävät suositukset siitä, ”ettei lapsilla tulisi 

olla ruutuja omissa huoneissaan, että lasten ja hoivaajien kannattaisi käyttää mediaa yhdessä, ja että 

digitaalisen ruutuajan laadulla on merkitystä.” (Przybylski & Weinstein 2019, 14.)  

Ruutujen sisällön laadun merkityksestä ollaan laajemminkin yksimielisiä, mutta on toinen kysymys, 

miten helppoa tai vaikeaa vanhempien on eri sisältöjen laatua arvioida (Blum-Ross ja Livingstone 

2016, 4; Hietajärvi, suullinen tiedonanto 17.2.2021). AAP:kaan, joka asiaa erikseen painottaa, ei 

kuitenkaan anna konkreettisia ohjeita vanhemmille (Przybylski & Weinstein 2019, 14). Przybylskin 

ja Weinsteinin (2019, 14) mukaan olisikin tärkeää tutkia lisää myös sitä, miten eri tavalla 

interaktiiviset ruudut vaikuttavat lasten hyvinvointiin sekä sitä, millä lailla suoraan huomion kohteena 

tai taka-alalla olevan ruudun vaikutus eroavat toisistaan. Hawkeyn (2019) mukaan “[k]ysymys 

median laadusta on erityisen olennainen aivojen kehityksen herkkyyskausien aikana.”  

 

2.5.2 Kasvattajien tuen tarve 

Blum-Ross ja Livingstone (2016, 4) huomauttavat nykyisellään olevan olemassa vain vähän 

materiaaleja ja koulutusta niille ammattilaisille,  jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa – ts. 

lääkärit, opettajat, muu terveydenhuoltohenkilöstö jne. ”Tasapainoista, näyttöön perustuvaa ja 

helposti löydettävää” ohjeistusta on vaikea löytää, eikä ”opettavaisina” myytyjä tuotteita ole 

välttämättä puolueettomasti arvioitu (Blum-Ross ja Livingstone 2016, 4).  

Myös Mertalan ja Salomaan (2016, 155) mukaan ”[n]iin akateemisissa kuin kansallisen ja 

paikallisenkin tason puheenvuoroissa varhaiskasvattajien mediakasvatusvalmiuksien kehittämistä on 

pidetty toivottavana (esim. Kupiainen ym. 2006; OKM 2013a; OKM 2013b; Pääjärvi & Sommers-

Piiroinen 2013).” Heidän mukaansa ”[m]ediakasvatus ei kuitenkaan ole laajamittaisesti juurtunut 

suomalaiseen varhaiskasvatukseen (OKM 2013a)”. 
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Nikken ja de Haan (2015) huomasivat, että vanhemmat, joilla oli positiivinen käsitys median 

vaikutuksesta lapsiin, kokivat itsensä luottavaisemmaksi suhteessa taitoihinsa mediakasvattajina. 

Luottavaisuutta lisäsi myös vanhempien sisarusten olemassaolo. Jos vanhemmilla oli negatiivinen 

käsitys median vaikutuksista, he etsivät enemmän tukea ja neuvoja sekä lähipiiriltä että 

ammattilaisilta. Myös lapsen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa loi vanhemmille huolta. 

Pitkään digitaalisen turvallisuuden keskiössä ollut painotus rajoittamiseen ja valvontaan on voinut 

tapahtua sen kustannuksella, että vanhempia olisi opetettu ymmärtämään paremmin lasten 

mediankäytön viitekehyksiä, sisältöjä  ja yhteyksiä (contexts, contents, connections). Näin heiltä on 

jäänyt puuttumaan tuki siihen, että he olisivat voineet opettaa lapsiaan ”oppimaan, luomaan yhteyksiä 

sekä olemaan luovia digitaalisen median kautta, suhteessa siihen ja ilman sitä.” (Blum-Ross & 

Livingstone 2016, 6.) 

Blum-Ross sekä Livingstone (2016, 7) esittävät suomalaisessa keskustelussa tuskin koskaan kuullun 

arvion, että teollisuudelta sekä hallinnolta olisi ”vaadittava sitä, että ne helpottaisivat vanhempien 

vastuuta sääntelyn, tiedottamisen ja varautumisen kautta.” Heidän mukaansa pääsyä 

huolestuttavimpiin sisältöihin olisi voitava rajoittaa ja tutkimuspohjaiset ohjeet olisi oltava 

vanhemmille suoraan sekä ammattilaisten kautta helposti saatavilla. (Blum-Ross & Livingstone 2016, 

7.) 

Myös Lahikainen ja Arminen (2015, 264) huomioivat aiemmasta tutkimuksesta puuttuneita 

elementtejä. Pelkkä ruutuaikaan keskittyminen ei riitä, eikä vain sen tutkiminen, miten media 

vaikuttaa lapseen. He ovatkin pyrkineet laajentamaan mediatutkimuksen kysymyksenasetteluja ja 

selvittämään, millaista kotien arki ja siellä tapahtuva perheenjäsenten vuorovaikutus on – mediaan 

liittyvä sekä siitä riippumaton. (Lahikainen & Arminen 2015, 264.) 

Tässä luvussa olen tuonut esiin sitä teoreettista pohjaa, joka on tutkimukseni taustalla. Aiemman 

tutkimustiedon perusteella vaikuttaa siltä, että todennäköisesti ruutuajan rajoittamiseen 

keskittyminen on vienyt huomiota muilta tärkeiltä näkökohdilta. Näyttää siltä, että vanhemmilta 

puuttuu taitoja ja resursseja tukea lapsiaan digitaalisen median käytössä. Kaivattaisiin selkeämpää, 

helposti löydettävää tietoa siitä, mikä todella on hyödyllistä sisältöä lapsille ja nuorille. Myös 

poliitikoilta ja informaatioteknologian tuottajilta olisi voitava vaatia enemmän. Pienten lasten 

digiteknologian käytön tutkimus on kirjava ja moninainen tutkimusalue, jossa yksittäinen tukimus ei 

välttämättä pääse kovin lähelle totuutta, vaan olisi katsottava tutkimuksen tuloksia laajalti, jotta 
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saataisiin todellista yleiskuvaa tilanteesta. Osa tutkimuksesta vaikuttaa myös asetelmaltaan ja 

toteutukseltaan vaatimattomalta, ja laadukasta tutkimusta tarvitaankin ehdottomasti lisää. 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimustehtävänä oli selvittää, kokevatko alle kouluikäisten lasten vanhemmat saavansa tarpeeksi 

tukea ja tietoa digitaalisen median käytön ratkaisujen tueksi.  

Aluksi, työn lähtiessä liikkeelle, olin kiinnostunut näistä kysymyksistä: ensinnäkin ”Mitä vaikutuksia 

tieto- ja viestintätekniikan käytöllä on alle kouluikäisiin lapsiin?” Toiseksi: Millä tavoin tutkituista 

vaikutuksista voidaan johtaa suosituksia pienten lasten vanhemmille? 

Kysymyksiä oli tarkoitus tutkia metasynteettisesti eli keräten systemaattisesti suuren määrän aiemmin 

julkaistua tutkimusta ja johtaen niiden tuloksista suosituksia. Tämä tutkimustehtävä osoittautui 

tarkemmin ajateltuna kuitenkin melko massiiviseksi – ja toisaalta ymmärsin myös, että hyvät, 

tutkimusperusteiset suositukset olivat jo olemassa. Kysymys olikin niin ollen enemmän siitä, 

tavoittivatko suositukset kohderyhmäänsä eli pienten lasten vanhempia.  Jos eivät tavoittaneet, niin 

mitä asialle voitaisiin tehdä? 

Päätinkin kohdentaa tutkimusintressin helpommin käsiteltävään ja läheisempään kohteeseen eli 

pienten lasten vanhempien kokemuksiin. Alustavan ymmärryksen perusteella vaikutti siltä, että 

vanhemmilla voisi olla lisätiedon sekä tuen tarvetta. Mutta oliko asia todella näin? Millaisia 

kokemuksia pienten lasten vanhemmilla oli digitaalisen teknologian käytöstä? Olivatko kokemukset 

myönteisiä, kielteisiä vai molempia? Millaista tukea vanhemmat kaipasivat ja millaisia toiveita heillä 

oli? 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: 

1. Millaisia kokemuksia alle kouluikäisten vanhemmilla on lasten digitaalisen teknologian 

käytöstä? 

2. Millaista tukea vanhemmat kaipaavat asiassa ja millaisia toiveita heillä on? 

Koska minulla oli vireillä yhteistyö Mannerheimin lastensuojeluliiton ja THL:n kanssa, päättelin, että 

vanhempien kokemuksia tutkimalla voisin yhtä lailla selvittää, millaisia ohjeita neuvoloihin olisi 

paras toimittaa. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kerron kuinka tutkimus toteutettiin, miten keräsin aineiston, sekä miten analysoin sitä. 

Tutkimus tehtiin laadullista metodologiaa käyttäen. 

Aineiston keruu 

Keräsin tutkimusaineiston loppukeväästä 2021 haastattelemalla viittä vanhempaa heidän 

kokemuksistaan perheen alle kouluikäisten lasten digitaalisen median käyttöön liittyen. Tarkoitukseni 

oli aluksi järjestää ryhmähaastatteluja, mutta koska Covid19 -rajoitustoimet alkoivat asettaa 

uudenlaisia haasteita arkeen ja kokoontumisiin, päädyin tekemään haastattelut yksitellen. Yhden 

haastattelun tein puhelimen välityksellä, yhden videopuheluna ja kolme kasvotusten kahvilassa. 

Taltioin haastattelut nauhurilla.   

Osalla haastatelluista vanhemmista on yksi tai useampia alle kouluikäisiä lapsia ja osalla lisäksi yksi 

tai useampia isompia lapsia. Alle kouluikäisten lasten ikähaarukka oli yhdestä vuodesta kuuteen 

vuoteen ja vanhempien ikähaarukka puolestaan 37 vuodesta 49 vuoteen. Usein vanhemmat kertoivat 

alle kouluikäisistä lapsistaan puhuessaan vertaillen myös näiden isommista sisaruksista, joita 

haastatelluissa perheissä on 7-vuotiaista teini-ikäisiin.   

Haastattelut kestivät noin 40 minuuttia – 1,5 tuntia.  

Käytin haastatteluissa seuraavaa seitsemän kysymyksen runkoa: 

1) Millaisia ratkaisuja perheessänne on tehty 1-6 -vuotiaan lapsen ruutuaikaan liittyen? 

2) Millaiset asiat ovat mietityttäneet 1-6 -vuotiaan lapsen ruutuaikaan liittyen? 

3) Millaisia haasteita olette kohdanneet aiheen suhteen? Entä onko joitain asioita, jotka ovat 

mietityttäneet tai onko ollut huolia tai haasteita digimedian käytössä? 

4) Millaisia positiivisia kokemuksia perheessänne koette liittyvän digimedian käyttöön? 

5) Jos olette etsineet asiasta tietoa tai suosituksia, niin millaista se on ollut, mistä sen löysitte? 

6) Millaista tukea tai ohjeita olisitte mahdollisesti kaivanneet? 

7) Onko muuta mitä haluaisitte tuoda esille tai onko tässä herännyt jotain oivalluksia? 

Ensimmäisen haastattelun jälkeen kysymykset täydentyivät vielä näillä lisäkysymyksillä: 

8) Onko teillä joitain toiveita tai suunnitelmia sille, miten haluaisitte lasten suhteen digimediaan 

kehittyvän tulevaisuudessa? 
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9) Huomaatko lapsen käytöksessä joitain merkkejä, joista tiedät huolestua, tai arvioit että 

ruutuaikaa on ollut liikaa? 

Vaikka uusin tutkimus kyseenalaistaa koko ruutuaikakäsitteen, kuten edellisessä luvussa todettu, 

päädyin kuitenkin käyttämään käsitettä haastatteluissa, koska se on hyvin tunnettu ja yleisesti 

käytetty, melko selkeäkin.  

Litteroin haastattelut ja litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 48 sivua.  

 

Aineiston analyysi 

Analysoin aineiston sisällönanalyysia käyttäen. Luokittelut nousivat osittain aineistosta ja osittain 

edeltävästä teoriasta. 

Aloitin aineiston analyysin lukemalla litteroituja haastatteluja tarkasti ja pelkistämällä (koodaamalla) 

laajempia kuvailuja ja virkkeitä lyhyemmiksi, tiiviimmiksi yksiköiksi, kuten lauseiksi tai 

asiasanoiksi. Tein näin, koska siten saisin laajan aineiston tiivistettyä helpommin käsiteltävään 

muotoon. Tein tämän luku- ja koodauskierroksen koko aineistolle yhteensä kaksi kertaa. 

Tiivistettyä listausta teemoista, aiheista, ratkaisuista, huolista ym. kertyi 25 sivua. Tähän sisältyi 

myös suoria otteita haastateltavien puheesta, jotka voisivat toimia hyvinä esimerkkeinä käsitellyistä 

aiheista. 

Seuraavassa vaiheessa jatkoin analyysia edelleen ryhmittelemällä muodostuneita yksiköitä taas 

suuremman ”sateenvarjon” eli teeman alle. Edellisessä yksiköiden muodostamisen vaiheessa poimin 

siis sitä, mitä haastateltavat olivat esittämiini kysymyksiin vastanneet, mutta tässä toisessa vaiheessa 

oli aika alkaa kuunnella aineistoa ja näyttää, millaisia teemoja ja ratkaisuja sieltä nousisi.   

Esimerkkinä ensimmäisen kierroksen koodauksista syntyivät vaikkapa tiivistetyt yksiköt 

Tunnesäätelyn ongelmat liittyen digimediaan, Nopeatempoisuus ongelmana, Itkuisuus sekä Huono 

olo. Edelleen yksiköitä olivat esimerkiksi Vanhemman inhimillisyys ja Tutkimusperustaisuus tärkeää. 

Kävin siis litteroidun aineiston puheenvuoro kerrallaan läpi koodaten sitä samalla. Jokaisen 

koodauksen perään merkkasin jokaisen kohdan koko aineistossa, jossa kyseinen asia nousi uudelleen 

esiin – jos niin kävi. 

Seuraavan vaiheen ”sateenvarjojen” löytämisessä esimerkiksi aluksi mainitut neljä yksikköä 

Tunnesäätelyn ongelmat liittyen digimediaan, Nopeatempoisuus ongelmana, Itkuisuus sekä Huono 

olo yhdistyivät kategorian ”Digimedian käyttöön liittyvät ongelmat” alle. Seuraavat yksiköt 
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Vanhemman inhimillisyys ja Tutkimusperustaisuus tärkeää asettuivat ”Diskurssit”-kategoriaan. 

Koska digimedian käyttöön liittyviä ongelmia oli erikseen kysytty haastatteluissa kysymyksenä, oli 

se tavallaan edeltävään teoriaan pohjaava kategoria. ”Diskurssit”-kategoria taas nousi täysin 

aineistosta, koska en ollut kysynyt mitään sen kaltaista, mutta aihe nousi toistuvasti esiin ja näytti 

niin ollen olevan jollain lailla teemaan liittyen olennainen. 
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5 Arki ja tuen tarve 
 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksen tulokset sekä tulkintaani niistä. 

Tutkimukseen osallistuneissa perheissä on tehty hyvin erilaisia ratkaisuja digitaalisen median käytön 

rajoituksiin ja sääntöihin alle kouluikäisillä lapsilla. Osa luottaa hyvin selkeisiin rajoituksiin, toiset 

taas toimivat enemmän tilanteen mukaan ja luottavat omaan arviointikykyynsä.   

Usein rajoitukset ja muut ratkaisut muuttuvat ajan myötä ja lasten kasvaessa. Yrityksen ja erehdyksen 

kautta voi löytyä paremmin toimiva tapa tehdä tai sitten vanhempi jostain syystä muuttaa omaa 

ajattelu- ja suhtautumistapaansa asiaan.  

Osa perheistä rajoittaa ja valvoo melko tiukastikin lasten digitaalisen median käyttöä esimerkiksi 

Google Family Link -työkalun avulla. Esimerkiksi yhdessä perheessä 3- ja 7-vuotiaille on asetettu 

yhteinen kolmen tunnin päivittäinen rajoitus. Toisen perheen 9-vuotiaalla lapsella, jolla on jo oma 

älypuhelin, on puhelimen käyttöaika rajattu päivittäin tuntiin. Tämän ajan ulkopuolella puhelin on 

käytettävissä vain puheluiden vastaanottamiseen: 

Ä5: Me voimme soittaa hänelle mutta hän ei voi käyttää puhelinta. Meidän täytyy antaa lupa, 
vapauttaa tästä omasta puhelimesta [aikaa]. Sen takia hänen pitää miettiä hirveesti, hänellä on 
tunti tai puolitoista tuntia aikaa, jos hänen pitää soittaa whatsappilla kavereille plus lukea Aku 
Ankkaa plus vielä haluaa aikaa pelata, niin hänen pitää miettiä mihin hän käyttää sitä. Mutta 
hän hyväksyy sen asian, että hän ei tule itkemään että ”mä haluan lisää aikaa, miksi mulla on 
aika[raja]?” Eli tämä ei ole numero yksi hänen elämässä niin että se on niin tärkeää. (Äiti 45v.) 

 

5.1 Erilaisia ruutuaikaratkaisuja 

Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa perheissä alle kouluikäiset lapset saavat  katsella jonkin verran 

tv:tä. Ruutuaikaratkaisujen ajallinen muuntuminen näkyy tv:n katselussa: yhdessä perheessä lapsen 

ollessa vauva televisio avattiin vasta kun hän oli mennyt nukkumaan. Vajaan kahden vuoden iässä 

hän saa jo katsella tv:tä, mutta toinen vanhemmista rajoittaa katsomista päivittäin.  

Toisessa perheessä 5-vuotias saa katsella tv:tä päivittäin, mutta vanhemman mukaan mikäli katselu 

johtaa kiukutteluun, pidetään siitä välipäivä. 

Digitaalisen median käyttöä tiukasti rajoittava perhe on käynyt keskustelua aiheesta myös 

sukulaistensa kanssa: 

Ä5: Se oli meille tosi selvä asia että oli kyse siitä, onko televisio hyvä asia lapselle. Meillä ei 
ollutkaan kotona tv:tä. Vasta kaksi vuotta sitten kun sukulainen halusi eroon vanhasta tv:stä, 
sitten mieheni otti sen meille. Mutta se ei toimi ihan tv:nä vaan se liitetään tietokoneeseen ja 
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sen kautta mennään Yle Areenaan. Eli sinne pitää ladata jotain. Eli tavallaan voi sanoa että 
meillä ei edelleenkään ole tv:tä. Mutta huomasimme eron [toisessa kotimaassa] kun olimme 
siellä, vaikka lounasaikaan on tv päällä. Niin meille oli aika kova riita siitä, onko pakko olla tv 
auki kun syödään. 

H: Niin jossain sukulaisten luona tai –? 

Ä5: Joo. Äidin ja isän luona, katso kun mun veli halusi katsoa. Mutta sitten sovimme niin että 
kun me tulimme sinne, he laittoivat tv:n kiinni. Ja sitten vasta kun oli sellainen eläindokkari 
niin sitten kyllä sovimme että katsotaan ruoan jälkeen.  Mutta siinä sen näki tosi selvästi että 
miten siellä tuli se lapsille, joilla ei ollut koskaan ollut tv:tä, niin sitten kun se tulee, niin ei 
voinut tehdä mitään muuta kuin vaan silmät ja suu auki [katsoa]. Ja kuitenkin oli lounasaika... 
No se tavallaan antoi meille enemmän voimaa siihen että emme halua tv:tä kotiin. Ja siitä on 
nyt, kun vanhempi on kohta 10 vuotta, hän oli varmaankin 7 tai 8 silloin kun meille tuli se tv 
kotiin. Mutta kyllä meillä oli se iPad että oli mahdollisuus ladata joku lasten peli tai  sitten niitä 
Yle Areenan lasten  ohjelmia. Eli voin sanoa niin että olimme tosi tarkkoja tv:n ja tietokoneen 
[käytöstä] ja puhelimen kanssa myös. (Äiti 45v.) 

Tutkimusperheissä kellään pienellä lapsella ei ole omaa puhelinta. Useimmiten he eivät myöskään 

saa käyttää vanhemman puhelinta. Yksi lapsista saa joskus kuunnella vanhemman puhelimesta 

äänikirjaa tai musiikkia.  

 

5.1.1 Oppimista digimedian kautta 
Usea tutkimukseen osallistunut perhe on ladannut tai aikeissa ladata tablettitietokoneelle lasten 

pelejä. Oikeastaan missään perheessä pelaaminen ei ole päivittäistä. Yhdessä perheessä, jossa lapsi 

on 1v8kk ikäinen, ei ole digitaalisia pelejä käytössä vielä lainkaan. 9-vuotiaalla, jolla on jo oma 

puhelin, pelaaminen täytyy sisällyttää yhden tunnin päivittäiseen ruutuaikaan, jonka sisällä myös 

esim. soittaminen ja digilehden luku tapahtuu.  

1-vuotiasta varten on yhdessä perheessä ollut vanhemman puhelimella käytössä opettavainen 

sovellus: 

Ä5: Mutta nyt jos mennään vanhempaan lapseen kun hän oli vielä pieni, ehkä vuoden tai vähän 
yli niin minulla oli omassa puhelimessa sellainen lasten juttu [sovellus], jossa oli eläimiä ja 
ääniä ja nimet. Ja se oli sellainen väline joka mulla oli mukana lapsen kanssa että hän oppisi 
niitä eläimen nimiä [perheen toisella] kielellä. Mutta siinä ei ollut muuta interaktiota kuin vain 
että hän painoi ja sitten tuli ääni. Mutta se ei ollut [käytössä] joka päivä. Ja se oli mun 
puhelimessa että hän ei voinut vain mennä ja ottaa sitä, siinä oli koodit ja kaikki. (Äiti 45v.)  

Yhdessä perheessä on juuri otettu käyttöön iPad, johon vanhempi on aikeissa ladata toiminnallisia 

sovelluksia, joita voisi käyttää esim. kirjaimien, numeroiden tai värien opetteluun. Hän haluaa 

opettavaisilla peleillä korvata liiallista YouTuben katselua, johon kokee 3-vuotiaan lapsensa 

addiktoituneen.  

5-vuotias lapsi saa pelata tietokonepelejä silloin tällöin, ja yleensä yhdessä vanhemman kanssa: 
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Ä1: Ja sitten kun puhuttiin noista peleistä. Niin mun mielestä se on ollut ihan – kun poika on 
vaikka isänsä kanssa pelannut tabletilla – niin mun mielestä se on ollut ihan hauskaa, kun ovat 
yhdessä pelanneet. Niin siinä on ollut sellaista onnistumisen iloa ja ”jee, nyt mä sain kalan!” tai 
jotain, pisteitä...että se on sellaista ihan kivaa touhua. 

H: Että se on tapahtunut nimenomaan yhdessä, ei yksin? 

Ä1: Aika usein on ollut yhdessä mut sit on ollut välillä että me ollaan molemmat tässä kyllä 
paikalla, vaikka siivotaan ja lapsi pelaa, niin hän kuitenkin aina raportoi sitä että mitä siinä 
tapahtuu ja usein jutellaan siinä samalla. Että hän ei istu yksin jossain nurkassa pelaamassa vaan 
että se on yleensä sellainen kuitenkin vähän sosiaalinen tilanne.  

H: Niinpä.  

Ä1: Ainakin toistaiseksi! [Nauraa] (Äiti 49 v.) 

 

5.1.2 Haasteita 
Kuten aiemmassakin tutkimuksessa, myös tämän tutkimuksen haastatteluissa digitaalisen median 

käytön varjopuolena esiin nousee erilaisia haasteita. Esimerkiksi sinivalosta aiheutuu uniongelmia, 

jos ruutujen äärellä oleskellaan liian myöhään.  

Alle kouluikäiset vasta harjoittelevat tunnesäätelytaitoja. Monesti haastatellut vanhemmat mainitsivat 

tähän liittyviä haasteita, kun kysyin digitaalisen median käyttöön liittyvistä huolista. Jos digimediaa 

käytetään liikaa, lapsi alkaa kiukutella ja pyytää jatkuvasti lisää ohjelmia. Etukäteen sovitut 

katsomisajat eivät välttämättä riitäkään, videoista on hankala irtautua ja riitoja syntyy. Asioita, joita 

vanhemmat mainitsivat usein, olivat: levottomuus, erilainen väsymys kuin normaalisti, huono käytös 

ja olo, itkuisuus, aggressiivisuus ja addiktoivuus. Nämä eivät tietenkään ole pieniä ongelmia. 

Kysyessäni digitaalisen median käytön haittapuolista muun muassa Youtube-palvelu kirvoitti laajaa 

keskustelua ja monia huomioita haastateltavilta. Siihen liittyviä ongelmia listattiin runsaasti. 3-

vuotiaan vanhempi kokee Youtuben katselun olevan lähes huumetta lapselle, joka on siihen 

vanhemman mukaan ”aivan addiktoitunut”. Käyttöä onkin jouduttu rajoittamaan, esim. 1-2 viikon 

tauoin. 

Tutkitun perheen 3-vuotias lapsi vanhempineen keskustelee jälkeenpäin lapsen katsomista videoista, 

esimerkiksi siitä, jos niissä jokin on ollut pelottavaa, ja myös videoiden välittämästä 

kulutusajattelusta. Myös 5-vuotias lapsi kyselee vanhemmiltaan jälkeenpäin, jos on vahingossa 

nähnyt digitaalisessa mediassa jotain pelottavaa. 

Yksi vanhempi koki vahvojen stereotyyppisten sukupuoliroolien tulleen lapsen elämään juuri 

Youtube-videoiden kautta: 
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Ä3: Ja siinäkin mä yritän koko ajan katsoa että mitä siellä Youtubessa tapahtuu. Kun mä 
huomaan että se alkaa tulla hänen elämään; hän rakastaa katsoa prinsessajuttuja. Niin sitten 
koko hänen elämä on vähän prinsessaa. Että pienempänä kun hän ei vielä Youtubea tuntenut 
niin hän oli enemmänkin sellainen poikatyttö. Että nyt on tullut sellaiset hyvin paljon 
sukupuolitetut roolit sen Youtuben kautta. Mä oon aivan hämmentynyt. 

H: Aika jännä. 

Ä3: Se on jotenkin se Youtube mitä hän kattoo niitä lyhyitä videoita, niin ne on hyvin sellaisia 
sukupuolitettuja ja pinkkiä ja prinsessaa ja bling blingiä. Mutta jotenkinhan se häneen tarttuu. 
Mä en tiedä miten se onkin sellaista, se on ihan niin kuin huumetta se sellainen 
pikkutyttömäisyys mitä ne siellä jakaa. Ja sitten se niinkun rösen määrä, se kattoo tällaisia 
niinkun venäläis-amerikkalaisia, vähän niinkuin uusrikkaita venäläisiä, jotain videoita. Niin ne 
ostaa jatkuvasti rösettä ja tavaraa ja se on ihan käsittämätöntä. Ne asuu isoissa taloissa ja... Mä 
oon yrittänyt puhua hänelle että tuossa ei ole mitään järkeä, voisitko laittaa jonkun toisen 
videon. Ja sitten hän on itse alkanut toistaa sitä mun puhetta että ”ai, taas ne ostaa rösettä” Mä 
sanon että ”niin, ei tommosta tarvita.” Riittää kun on hyvälaatuisia leluja ja muutamia mistä se 
tykkää. Että kyllä mä oon joutunut yllättävän paljon sen Youtuben kanssa...kun hän on aivan 
siis addiktoitunut siihen.  (Äiti 45 vuotta) 

Kuten sanottu, palveluun liittyviä ongelmia listattiin laajasti. Seuraavan videon alkaminen 

automaattisesti koettiin hankalana asiana. Youtuben lasten version tulisi haastatellun vanhemman 

mukaan sisältää niin ikään vain lapsille sopivaa mainontaa. Nyt sieltä voi hänen mukaansa yhtäkkiä 

tulla väkivaltaa, kiroilua tai muuta sopimatonta, vaikka kyseessä on lastenohjelma. Toisaalta toinen 

vanhempi kokee lapsille suunnatun ja personoidun mainonnan ongelmana. Myös älypuhelimen 

puheentunnistuksen kautta kohdennettu mainonta mietityttää. Vanhempi on huomannut, että 

Youtubesta voi tulla myös materiaalia joka on naamioitu lastenohjelmaksi, muttei oikeasti ole sitä.  

Pelottavaa ja ahdistavaa sisältöä voi vanhempien mukaan tulla arvaamatta, ja varsinkin erityislapselle 

tämä voi aiheuttaa pakkoajatuksia ja muita haasteita. Vaikkei lapsella olisi omaa älypuhelinta, hän 

saattaa katsoa jonkun kaverin puhelimelta vanhingossa salaa jotain ahdistavaa. Silloin voi olla kynnys 

tulla puhumaan vanhemmille asiasta, koska katseluun ei ole ollut lupaa. Keskusteleva vanhempi 

kuitenkin toivoo, että lapsi uskaltaisi aina tulla kertomaan, jos jokin asia vaivaa. 

Nopeatempoisuus ja muutaman minuutin videoiden valtava kuvatulva aiheuttaa yhden vanhemman 

mukaan sitä, ettei lapsella välttämättä riitä kärsivällisyyttä päivittäisiin arjen asioihin. Erityislapsella 

nopeatempoisuus puolestaan provosoi adhd-oireita: 

Ä4: Ja sitten erityislapsella on se että jos [sisältö] on liian nopeatempoinen niin sehän aiheuttaa 
kaikkia adhd-juttuja. Siis provosoi noita neurokirjon piirteitä tosi paljon. Esimerkiksi Paavo 
Pesusienet ja tällaiset on kiellettyjä koska ne ei vaan sovi temmoltaan eikä sisällöltään sen 
ikäiselle. Että vaikka se on lastenohjelma niin mun mielestä se ei ole sisällöltään sellasta, että 
ihminen joka ei ymmärrä vaikkapa sarkasmia, pystyisi katsomaan sitä. Se pitäisi olla sillä lailla 
lasten tasolla tehty se ohjelma eikä liian niinku aikuiselle niitä viittauksia. Lapsi ei muuten 
ymmärrä mistä siinä puhutaan.  

Hyvä esimerkki meidän lapsuudesta on Alfred J Kvak joka oli todella rasistinen juttu. Se sisältö 
oli lapsille eri tasolla ja aikuisille eri tasolla. Ja sisältö missä oli suunnattu aikuisille ne viitteet 
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niin oli maailmankuvaltaan tosi semmosia [rasistisia]. Niin tämmöset jutut mietityttää. Että se 
voi tulla kaikkialta maailmasta, voi tulla Venäjältä tai Kiinasta, että mitä ne haluaa sanoa 
lapsille. Että tämä on väärin tai jotain muuta tällaisia moraalisia kasvatusohjeita. Että [voi kysyä 
] onko samat arvot kuin meillä, niinku totalitaristisissa maissa?  

H: Hyviä pointteja. (Äiti 37 vuotta) 

Tutkituissa perheissä vanhemmat ovat tietoisia siitä, millaiset sisällöt eivät sovi lapsille. Yksi 

vanhempi on esimerkiksi havahtunut korona-aikana siihen, ettei uutisten katselu ole hyväksi 5-

vuotiaalle.  

Sisällöt voivat olla ongelmallisia monella tavalla. Edellämainittu sarkasmi on yleisesti lapsille vaikea 

ymmärtää. Rasismi on tietenkin ilmeinen ongelma, vaikkei senkään kaikista sävyistä välttämättä aina 

olla tietoisia. Joskus lapsi ei välttämättä ymmärrä sisältöä lainkaan: 

Ä4: Kaikki sellaiset mietityttää siellä sisällössä että kun ei pysty aina olemaan vahtimassa. 
Monet lapsethan katsoo sisältöä josta ne ei ymmärrä puheesta mitään. Vaikka arabiankielistä 
tai kiinan kielistä tai jotain muuta, koska siinä on joku kiva laulu tai jotain. Ja yhtään ei tiedetä 
että mistä ne laulaa. Se voi olla joku tosi törkeä juttu mutta me ei tiedetä. Että se on jännä. (Äiti 
37 v.) 

Lasten medialukutaito on ymmärrettävästi puutteellinen ja tutkimusperheiden vanhemmat ovat 

pitkälti tietoisia tästä. Lapset eivät ymmärrä, mikä on totta ja mikä ei, ja tästä on käytävä jatkuvaa 

keskustelua heidän kanssaan. Yksi vanhempi tunnistaa disinformaatiota olevan myös lapsille. 

Mainoksen ja uutisten rajat voivat tänä päivänä hämärtyä, esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnissa. 

Teinin vanhempi onkin opettanut lastaan kysymään, kuka puhuu ja miksi, ja ymmärtämään että 

esimerkiksi poliitikko voi vaalien alla puhua toisin kuin muulloin. Koska teini-ikäisten median 

käyttöä ei enää voi Family Linkin avulla rajoittaa, on heille oltava selvää, mikä on jokaisen internetin 

käyttäjän vastuu omista puheistaan ja kirjoituksistaan.  

Kuten katsauksesta aiempaan tutkimukseen muistamme, on olennaista, että lapset saisivat keskustella 

näkemistään ohjelmista ja pelaamistaan peleistä aikuisten kanssa (Blum-Ross & Livingstone 2016; 

Lahikainen ym. 2015; Valkonen 2012; American Psychological Association 2020). Tämä ideaali 

vaikuttaa tähän tutkimukseen haastateltujen vanhempien tapauksessa toteutuvan erittäin hyvin. 

 

5.1.3 Moninaiset riskit 
Muistamme aiemmassa tutkimuksessa nousseen esille kuinka lasten ja nuorten digitaidot jakautuvat 

osittain perheen sosioekonomisen taustan perusteella (Lahikainen, 2015). Syrjäytyminen tai sen riski 

liittyy haastatteluaineiston perusteella useammalla tavalla liialliseen digitaalisen median käyttöön. 
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Toisaalta esimerkiksi lapsiperheköyhyyteen liittyvä riski on, ettei lapsilla ole käytössään sellaisia 

laitteita ja taitoja, joiden avulla pärjätä nyky-yhteiskunnassa: 

Ä3: [---] Että nythän puhutaan jo siitä että osa tästä digisukupolvesta – joko niillä ei ole 
vanhemmilla varaa tai ne on täysin tippuneet sen digitaalisen maailman ulkopuolelle. Niin se 
on myös yksi syrjäytymisen muoto. (Äiti  45v.) 

Syrjäytymiseen voi johtaa myös digimedian liikakäyttö ja imeytyminen liian syvälle pelimaailmaan. 

Luultavasti tässä on olemassa sävyeroja: 

H: Onko jotain muita ajatuksia mitä haluaisit tuoda esille tai onko tässä herännyt jotain 
oivalluksia?  

Ä3: No kyllä mä sitä vanhempien vastuuta...että kun taas näitä omia ystäviä joilla on vanhempia 
lapsia niin siellä on monennäköistä, osaa ei kiinnosta pätkääkään ja ei ne kyllä tiedä että missä 
ne roikkuu  ne lapsensa. Ja sitten ne antaa pelata aamusta iltaan ja kesälomat ympäri 
vuorokauden melkein...että jotenkin mä oisin sitä mieltä että kyllä vanhemmilla on niin kova 
vastuu tässä uudessa murroksessa että jos lapsi imeytyy sinne netin ja somen maailmaan niin 
kyllä sitten on vanhemmissakin jo jotain vikaa. Että sitten ei ole sitä yhteistä aikaa tai muita 
harrastuksia tai osaamista tai jaksamista. Että kun sehän ei voi olla kasvattaja se some. (Äiti 
45v.) 

Toinen vanhempi kuvasi laajempaa, ylisukupolvista syrjäytyneisyyttä: 

Ä4: [---] Tai sitten voi olla että joku tekee asioita hölmöyttään, koska on nuori. Tai että on 
turhautunut ja vihainen. Ei näe mitään tulevaisuutta. Ihmisellä ei ole kovin hyvät 
tulevaisuudennäkymät koska on jo syrjäytynyt pienestä pitäen. Ei välttämättä näe mitään 
muutosta, tai että 20 vuoden päästä mä oon lääkäri. Ärsyttää vaan tällä hetkellä. Sitähän se on. 
Ettei näe mitään hyvää ---. Sad.  

H: Toi on tosi mielenkiintoinen teema, ja pinnalla. 

Ä4: Joo,  ja jotkut ihmiset viettää koko elämänsä vaikka vaan netissä. Tai jotkut ihmiset viettää 
koko elämänsä vaan pleikkaa pelaten tai jotkut syrjäytyy pienestä pitäen. Joka viidennellä 
lapsella ja nuorella ennen koronaa ei ollut ystävää. Ei ketään jolle puhua. Niin mitä se on nyt. 
[---] Totuus on että meillä on ongelma, oikeasti tässä maassa on syvä ongelma. Sitä ei haluta 
nähdä. Niitä nuoria ei nähdä koska ne ei oo niinku olemassa.  

H: Niin ne [nuoret] on ehkä eläkkeeellä tai --- 

Ä4: Tai menee suoraan kolmekymppisenä, kaksikymppisenä kortistoon. Eikä edes halua 
mitään. Ei oo ketään joka kannustaa. Ja nuorten ja lasten mielenterveyspalveluista on leikattu 
hirveesti, ja nyt se näkyy. Ihmiset turhautuu. Sä et tiedä mitään, mikä ois kiva elämä. Että ois 
jotain tavoitteita. Kukaan ei oo kertonut mitä voi olla. Sä elät vaan sitä elämää mikä sulla on 
siinä. Sä et nää mitään seuraavaa tulevaisuutta. Pienistä tunteista tulee isoja ja sitten jotain 
hyperongelmia alkoholin käyttöä tai...niin siinä se on.   

H: Aikapommi.  (Äiti 37v.) 

Ihmissuhde- sekä muiden elämäntaitojen puute vaikuttaa syrjäytymisen moninaisessa kudoksessa, 

jossa voidaan erottaa myös laajempi, ehkä koko kansakuntaa koskeva taso, jolla 

keskustelukulttuurissa olisi  paljon opittavaa. Myös 90-luvun laman seuraukset erottuvat yhä: 
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Ä4: Kolmekymppiset ihmiset niin katsopa nyt vähän, kolme- nelikymppiset on kortistossa aika 
paljon mielenterveysongelmien takia. Se on ihan fakta. Väittäisin että ¼:lla on jotain, pientä, 
jollain lailla. Kyllä se 90-luku näkyy, ja sit kun ei pääse eteenpäin. Kun sä oot nuorena jo 
syrjäytynyt, niin et sä pääse enää siihen sisään helpolla, ellei joku auta sua, ihan todella. Mutta 
kun ei oo aikaa, ei oo resursseja, on korona, on sitä on tätä. Aina tulee seuraava asia. Koskaan 
ei ole aikaa. Sitten se asia jää ja jää. Sitten sä kuolet sen asian kanssa. Se on mennyttä.  

Koskaan et saa niinku siihen alkuperäiseen asiaan apua. Että sen takia se lasten ja nuorten 
ennaltaehkäisevä työ, mielenterveystyö, se on a ja o. Jos sitä ei ole niin – forget it. Sitten eletään 
kaaoksessa. Mut kaikki ei voi olla pelkästään koulunkaan vastuulla, että kyllä jotain täytyy 
asialle tehdä. Sellainen musta tuntuu että ehkä meillä kansakuntana on pikkuisen vielä opittavaa 
näistä tunnetiloista ja ... ylipäätään suomalaisilla musta tuntuu että tällasessa 
keskustelukulttuurissa, dialogissa ja tunnetaidoissa muutenkin on vielä aika paljon opittavaa. 
Että kun ei keskustella muuten kuin huutamalla – kun katsoo aikuisten keskustelua netissä, niin 
ei pysty mistään asiasta puhumaan ilman että se loukkaa toista. Ei kyllä hirveän monessa 
paikassa kyllä ihan tolleen...että jokainen asia pystytään vääntämään joksikin taisteluksi. (Äiti 
37 v.) 

Tässä luvussa olen käynyt läpi tutkimusperheissä tehtyjä ruutuaikaratkaisuja sekä digitaalisen median 

käytössä ilmenneitä ongelmia ja haasteita. Yhteen vetäen vaikuttaa siltä, että tutkimukseen 

haastatelluissa perheissä asiat ovat hyvällä tolalla. Haasteita toki ilmenee, mutta vanhemmat ovat 

niistä tietoisia ja kykenevät myös ratkaisemaan niitä. He ovat yhtä lailla tietoisia suuremmista 

ongelmista, joihin nuoret saattavat ajautua, mikäli asiat eivät suju hyvin – jos vanhemmat eivät ole 

kiinnostuneita ja läsnä heidän elämässään, ja jos mahdollisiin ongelmiin vaikkapa mielenterveyden 

kanssa ei saa apua. 

 

5.2 Digitaalisen median käytön positiivisiksi koetut puolet 

Kuten vanhemmat haastatteluissa usein huomauttivat, ei digitaalisen median käyttö missään nimessä 

tuo lapsille vain negatiivisia, vaan myös positiivisia vaikutuksia. Sairaana lapsen voi olla helpompi 

levätä, jos hän katselee samalla piirrettyjä. Musiikkivideoita katsellessa tai isovanhemman kanssa 

videopuhelua puhuessa voi samalla vaikka tanssia.  

Yksi vanhempi kuvasi lapsen saaneen inspiraatiota internetistä katselemistaan videoista, joissa 

rakennetaan legoilla ja tehdään pienoismalleja. Hän on oppinut käsitöitä, työvaiheita ja kiinnostunut 

enemmän rakentamisesta. Usea vanhempi kertoi lapsen oppineen tai kiinnostuneen eri kielistä 

digimedian kautta. Kielten lisäksi erimaalaisista videoista voi oppia myös erilaista 

kommunikaatiotapaa, elehtimistä ja ilmeitä. 

Monikulttuurisille perheille, joilla osa tai puolet suvusta asuu toisessa maassa, nettipuheluiden kautta 

tapahtuva yhteydenpito on tärkeä osa elämää, myös lasten kielitaidon kehittymisen kannalta. 

Podcastien ja radion kuuntelu on niinikään perheissä käytössä tässä tarkoituksessa. 



 

34 
 

Usea vanhempi mainitsi lasten maailmankuvan rikastuvan digitaalisen median kautta. He näkevät eri 

kulttuureja, oppivat uusista aihealueista, vaikkapa lasten elämästä eri puolilla maailmaa. 

Eläinvideoiden kautta voi oppia empatiaa, pelien kautta silmä-käsi -koordinaatiota. Lapsi on voinut 

oppia lisää laskemista, tietoteknisiä taitoja, musiikkia ja lauluja. 

Digitaalinen media voi antaa yksinhuoltajalle kaivattua rauhaa tehdä kotitöitä sillä aikaa kun lapsi on 

ruudun ääressä: 

Ä3: Ja se Youtube on ollut tiedätkö sellanen mikä koukuttaa ton parivuotiaan, kolmevuotiaankin 
aivan täysin että se on niin kuin huumetta tuon ikäiselle. Kun sieltä syötetään sitä 
samantyyppistä mitä hän on ensin katsonut, sieltä tulee pikku ruutuja joita saa valita niin siinä 
mä oon joutunut itse tekeen silleen, että jos on sellainen hetki että tiedän että mun täytyy itse 
vaikka tehdä ruokaa tai siivota tai tehdä sellaista missä lapsi ei voi koko ajan roikkua mun 
jalassa tai mä en voi leikkiä hänen kanssa niin ne on sellaisia tunnin, jopa parin tunnin pätkiä. 
(Äiti 45v.) 

Vanhempi pääsee vaikka pesutuvalle, kun opettaa lapsen soittamaan videopuhelun, jos kotona tulee 

jokin hätä. Voi myös olla että näin lapset haluavat helpommin jäädä kotiin tai pihalle, kun vanhemmat 

lähtevät lenkille. 

Korona-aika on vienyt paljon yhteydenpitoa kasvokkaisesta tapaamisesta puheluihin ja 

videopuheluihin. Jos suku tai osa suvusta asuu kaukana, on soittaminen kuitenkin arkipäivää sekä 

perheen lapsille että aikuisille muulloinkin kuin poikkeusaikoina. Puhelimessa vietetyn ajan ei 

tarvitse olla pelkkää kuulumisten vaihtoa: 

Ä5: Mutta se mitä hän [6-vuotias] tekee, on että hän soittaa mun vanhemmille Whatsappilla, ja 
mun tädille. Äitini kanssa he maalaavat, laittavat molemmat puhelimen eteensä pöydälle ja 
laittavat kaikki valmiiksi, värit ja paperit ja sitten [sanovat:] ”mitäs nyt nyt piirretään? 
Piirretäänkö perhonen?” (Äiti 45 v.) 

 

5.3 Digitaalisen median vaihtoehdot 

Moni vanhempi pohtii aktiivisesti vaihtoehtoja, joita tarjota digitaaliselle medialle. Yksi vanhempi 

kertoo asettaneensa tarjolle paljon kirjoja, ja pihaleikkeihin kannustetaan.  

Ä5: Mutta heillä oli ne kirjat. Se oli just se mikä antoi meille enemmän aikaa. Ja kirjat oli laitettu 
niin, että ne kaikki voi itse [ottaa], sen takia mulla oli ihan hirvee kaaos kotona. Koska pienempi 
vaan ottaa ja ottaa [kirjoja] eikä laita mitään takaisin. Mutta se on just tarkoitettu niin että hän 
saa ottaa kaikkia, ettei tarvii korvata mitään digitaalisilla jutuilla, että tulee sillekin 
mahdollisuus. Että ne kirjat ja piha. [---] (Äiti, 45v.) 

Sama äiti kertoi, että perhe haluaa lasten nimenomaan leikkivän pihalla. Jos lapset ovat pihalla 

kerääntyneet jonkun kaverin puhelimen äärelle, heille on voitu sanoa, että tulisivat mieluummin 

sisälle: 
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Ä5: [---] Mutta sitten muut esim. lapsen koulukaverit jotka meni siihen pihalle niin kyllä heillä 
oli puhelimet. Ja yhtäkkiä kävi niin että ne pihaleikit ei olleet enää pihaleikkejä, että he katsoi 
vaan puhelinta. Yhdellä oli puhelin auki ja kaikki muut siinä ympärillä. Niin me sanottiin että 
pihalla leikitään. Jos te olette puhelimen kanssa, niin  tule kotiin.  

Niin sitten hän oppi että ei toimita niin. Ja välillä mies otti ihan kaverinkin puhelimen 
parvekkeelle koriin [nauraa], että nyt puhelin tänne. Koska [tämä kaveri] on ollut meillä ihan 
hoidossakin ja vanhemmat tiesivät että oli meillä. Että kaikilla on omat tilanteensa ja se poika 
oli niin että äidillä ja isällä oli eri kodit ja hänellä oli pakko olla puhelin. Ja toinenkin lapsi on 
sama juttu, joka on meidän naapuri.  Mutta ei enää tarvitse sitä sanoa, se oli aika kova työ alussa, 
mutta pikkuhiljaa se asia vaan helpotti. (Äiti 45 v.) 

Älypuhelimen vaihtoehdoksi on perheen 4-vuotiaalle lapselle ostettu oma digitaalinen kamera, jolla 

hän voi ottaa valokuvia, koska on siitä kiinnostunut. Lapsi on keksinyt luovan tavan käyttää kameraa 

ja tavallaan ”venyttänyt” laitteen rajoja enemmän puhelimen suuntaan:  

Ä5: [--- ] Mutta enemmän häntä kiinnostaa valokuvien ottaminen, ja kaksi vuotta sitten hän 
saikin joulupukilta kameran. Eli ostettiin hänelle oikea digitaalinen kamera. Mutta se on vain 
kamera, siitä ei pääse mihinkään, ei voi soittaa, ei voi pelata, ei voi mitään. Mutta hän on 
käyttänyt sitä niin että jos on joku laulu josta hän tykkää, niin hän ottaa siitä videon. Ja sitten 
kuuntelee sitä musiikkia kun haluaa! [nauraa] (Äiti 45 v.) 

 

5.4 Erilaiset vanhemmuustyylit  

Osassa perheistä selkeä digitaalisen median rajoittaminen on lähtenyt liikkeelle jo vauva-aikana. 

Tällöin ajatuksena on ollut, ettei perheeseen mieluusti ole haluttu lainkaan sähköisiä tai interaktiivisia 

leluja – lelut ovat selkeästi leikkimistä, ei katselemista varten. Tämä periaate on lasten kasvaessa 

pysynyt samana: digitaalista mediaa halutaan heidän elämäänsä niin vähän kuin mahdollista. 

Tiukat rajoitukset ovat voineet syntyä myös sen seurauksena, että laajemman ruutuajan on koettu 

tuottaneen ongelmia: 

H: Entä onko joitain asioita, jotka ovat mietityttäneet tai onko ollut huolia tai haasteita 
digimedian käytössä? 

Ä5: Kyllä oli alussa, alussa oli niin että ennen kuin saimme selvää siitä että [mitä] rajoituksia 
ja...olemme kokeneet että miten huono on kun heillä on ehkä liikaa [ruutuaikaa] ennen kuin oli 
rajoitettu sitä että ehkä kaksi tai niin, että jos oli yhtäkkiä katsonut enemmän, vaikka jos emme 
ole huomanneet, ja [he ovat pyytäneet että] ”toinen vielä, toinen vielä”. (Äiti 45 v.) 

Säännöt voivat myös olla erilaiset perheen vanhemmilla ja nuoremmilla lapsilla: esikoisen kohdalla 

on usein helpompaa rajoittaa asioita pidempään kuin nuorempien:  

Ä5: No tämä on semmoinen että nuoremman kohdalla asiat menee aikaisemmin kuin isomman 
kohdalla. Se juttu on jo kotona, on vaikea kieltää häneltä asiaa joka on jo siellä. Mä toivon kyllä 
että mennään samalla mallilla, mutta mä en tiedä miten se nuoremman kohdalla...kun hän on 
puhunut siitä puhelimestakin. Mutta hänelle on sanottu ettei hän tarvitse, sitten vasta kun hän 
on vanhemman ikäinen, kun on 2. tai 3-luokkalainen. Mutta onko se loppujen lopuksi näin vai 
tuleeko hänelle se puhelin jo vähän ennen. Mutta niin pitkään kuin ei tarvita... Että paha juttu 
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oli se korona että meidän piti hakea [vanhemmalle lapselle puhelin] ennen kuin oli tarkoitus. 
Mutta oli hyvä kokemus tästäkin, että ei ollut sellainen asia joka on... 

H: Tosi huono tai-? 

Ä5: Joo. (Äiti 45 v.) 

 

Ä5: Mutta pienemmällä lapsella on eri juttu, kun hän näkee, ja hänkin haluaa [oman puhelimen], 
ja kyselee voiko hänkin saada oman pelin. (Äiti 45 v.) 

 

Toinen ryhmä vanhempia ei koe noudattavansa tiukasti mitään kaavaa digimedian käytössä tai 

”ruutuajassa”, vaan luottaa omaan arviointikykyynsä ja toimii kulloinkin tilanteeseen parhaiten 

sopivalla tavalla. Yksi vanhempi seuraa lapsen leikkejä ja muuta tekemistä huomioiden median 

parissa käytetyn ajan vaikutusta niihin: 

Ä1: Esimerkiksi silloin kun lapsi oli nuorempi niin mä huomasin että jotkut ohjelmat oli 
sellaisia että ne teki hänet sellaiseksi levottomaksi. Tai sitten liika katsominen tuo levottomuutta 
ihan selkeästi, sellaista kärsimättömyyttä. Niin silloin se on mun mielestä signaali siitä että on 
katsonut liikaa tai on katsonut jotain ohjelmaa mikä ei välttämättä tee just tälle lapselle hyvää. 
Sitten jotkut toiset ohjelmat saattaa vaikuttaa ihan hyvälläkin tavalla. Ja joskus voi olla silleen 
että vaikka jos päiväkodissa on ollut hirvee härdelli koko päivän, niin sitten kun tulee kotiin, 
niin jos katsoo jotain ohjelmaa niin se on vähän niin kuin sellainen lepohetki siinä samalla. Että 
voi rentoutua ja katsoa jotain, vähän niin kuin satuhetki tai sellanen, niin se on ihan positiivinen 
vaikutus kanssa mun mielestä. (Äiti, 49 v.) 

 

5.4.1 Keskusteleva vanhemmuus 
Vaikka tutkituissa perheissä suhtautuminen ruutuaikaan, rajoituksiin ja digitaalisen median käyttöön 

yleensä vaihtelee, voitaisiin niistä kaikkien kuitenkin nähdä toteuttavan keskustelevan 

vanhemmuuden periaatteita. Kun vanhemmat avaavat päätöstensä taustoja ja toiminnan periaatteita 

lapsille, sekä sopivat osittain pelisäännöistä yhdessä lasten kanssa, myös lapsille sisäistyy pikkuhiljaa 

näkemys siitä, ”mikä on hyväksi”. Tulkitsen asiaa niin, että tutkimukseen osallistuneet vanhemmat 

toteuttavat jo sitä aiemman tutkimuksen jonkinlaiseksi ihanteeksi asettamaa toimintatapaa, jossa 

ruutujen sisältöihin perehdytään yhdessä, keskustellaan siitä, edistääkö vai estääkö ruutujen käyttö 

ihmissuhteita, sekä missä, miten ja milloin digitaalisia sisältöjä käytetään (ks. Blum-Ross & 

Livingstone 2016, 4). Eli toisin sanoen aiemman tutkimuksen peräänkuuluttamia kysymyksiä 

kontekstista, sisällöistä ja yhteyksistä osataan kyllä haastatelluissa perheissä käsitellä. 

Aiemmassa tutkimuksessa myös American Psychological Association (2020) on huomioinut, että 

itsesäätelyn oppiminen on lasten digitaidoille hyvin tärkeää, ja että ”mikromanageroivat” – eli 



 

37 
 

ylenpalttisesti säätelevät ja ohjailevat - vanhemmat voivat itse asiassa tehdä karhunpalveluksen juuri 

tämän itsesäätelykyvyn kehitykselle. 

Yksi vanhempi kertoo, että vähitellen lapset itsekin alkavat huomata, millaisia vaikutuksia liiallisella 

pelaamisella tai tv:n katselulla on. Vanhempi myös aktiivisesti keskustelee niin tästä kuin muistakin 

digitaaliseen mediaan liittyvistä asioista lasten kanssa.  

Ä5: Ja tämä on asia josta heille [lapsille] on myös tullut sellainen olo, että ”katsopas, he [jotkut 
lapset] on aina puhelimessa, ei se kyllä tee hyvää!” Tai välillä jos joku tosi pieni lapsi on 
puhelimella, niin he kyselee ihan hirveästi että miksi on? Eikö he ymmärrä että se ei ole hyvä 
[nauraa] (Äiti, 45v.) 

Ä5: Ennen, kun he oli vielä pienempiä, oli sellainen tosi huono, levoton olo. Ja mä yritin selittää 
sitä asiaa että kun ”teillä on se tarve koskea ja kävellä ja mennä etsimään tästä paikasta toiseen 
ja hyppiä ja... Eli jos istut liikaa niin sitten tulee sellainen hätä. [---] Ja olemme huomanneet sen. 
Ja olen yrittänyt selittää pienemmälle että miksi ei ole hyvä katsoa liikaa. Ja on saattanut tulla 
itku sen [ruutuajan] jälkeen jostain asiasta jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Niin olen 
sanonut että ’no, tämä on sen takia että olet katsonut liikaa.’ Tästä on puhuttu aina kun on näin 
käynyt. Sitten [lapsi] ehkä itse on mietinyt asiaa ja voi olla että hän on samaa mieltä. Niin sitten 
ei olla enää rajoitettu sitä tai ei ole ollut vaikeuksia, koska hän ymmärsi. (Äiti 45 v.) 

Lapset myös voivat myös osata hyvinkin itse arvioida sitä, mikä on heille sopivaa ohjelmaa: 

Ä5: Mutta on sellaisia päiviä kun on ehkä vaikeampi ja alussa oli nuoremmalle liian pitkä se 
perjantaielokuva. Hän ei halunnut...mikä sitten oli taas sitä ikäeroa, että se mikä oli isommalle 
sopivaa, niin ehkä pienempi oli liian nuori siihen, kokonainen pitkä elokuva perjantaina. Mutta 
se meni niin että hän ei jaksanut ja sitten hän lähti pois.  

Tai sitten jo ennen kuin elokuva alkoi, hän pyysi oman ohjelman Areenasta että sai katsoa, mitä 
itse haluaa. Ja silloin [ruutuaika] oli pidempi. Mutta silloin on koko perhe istunut sohvalla, pop 
cornia ja elokuva saunan jälkeen. Niin jos pienempi on halunnut, on mennyt omaan huoneeseen 
katsomaan jotain lyhyempää. Tämä oli alussa enemmän kuin nyt. Se mikä on ollut nyt viime 
aikoina, on että mies ja isompi lapsi on katsoneet Star Warsia, joka ei sovi pienemmälle.  

Ja olen katsonut [toisessa huoneessa] hänen kanssa sellaista mikä sopii hänelle ja mies isomman 
lapsen kanssa on katsoneet Star Warsia, tai jotain sarjaa. Pienempi ei tykkää eikä kiinnosta eikä 
halua. Hän itse pyytää pois siitä, hän ei halua, ei sovi hänelle. (Äiti 45 v.) 

Yksi vanhempi vertaa digitaalisen median käyttöä sokerin syömiseen. Jos sokeri – tai digimedian 

käyttö – on lapselta kielletty, hän ei voi myöskään oppia omia rajojaan vaan lyö yli: 

Ä3: Mutta sitten taas tämä...äh mä vihaan tätä sokerikeskustelua, kun on paljon vanhempia jotka 
eivät anna lapsilleen sokeria, mun mielestä se on aivan järjetöntä, kun sitten kun ne tulee toisten 
lasten synttäreille niin ne istuu vaan sen karkkikulhon ympärillä ja kakun ympärillä ja syö sitä 
sen koko ajan, ihan itsensä ummeksiin sitä sokeria. Niin sama tässä, että et sä voi  katkaista sitä 
mikä on niin olennaista meidän yhteiskunnassa, ja jopa tietyllä tavalla elämisen edellytys. (Äiti 
45v.) 
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5.4.2 Samaa vai eri mieltä 
Moni vanhempi toi tavalla tai toisella esiin sen merkitystä ja vaikutuksia, onko kahdella vanhemmalla 

samat vai eri näkemykset digitaalisen median käytöstä ja rajoituksista. Yksi heistä korosti sitä kuinka 

hyvin asiat sujuvat, kun perheen molemmat kasvattajat ovat suhteellisen samalla linjalla ruutuajasta: 

Ä5: Mutta että meidän periaatteet ja kasvatustapa ja sitten tietokoneet ja kaikki mikä liittyy 
niihin, pelit ja puhelimet ja kaikki mediajutut, niin olemme samalla linjalla, siis isä ja äiti. Ja 
tämä on helpottanut tosi paljon. Koska jos olisi ollut niin että mies tai minä en olisi ollut 
kiinnostunut tästä tai ajatellut että ihan sama, niin asiat olisivat olleet vähän vaikeampia, saada 
sellainen yhteinen... 

H: Niinhän se usein on, että toisella voi olla ihan erilainen tyyli.  

Ä5: Joo. Mutta meillä on ollut helppoa, koska meille oli selvä juttu molemmille.  

H: Niinpä. Monet on kyllä sanoneet [haastatteluissa] sitä, että esimerkiksi isä antaisi katsoa 
koko ajan.  

Ä5: Joo no meillä kyllä mulle tulee soo-soo jos yhtäkkiä mä unohdan [periaatteemme] tai sitten 
toisinpäin. Ja me pystytään ihan keskustelemaan että mitä mieltä sä oot tästä ja näin, että sitäkin 
on ollut, me puhutaan kyllä kaikesta. (Äiti 45 v.) 

Toinen äiti toi esiin kuinka vanhempien eri näkemykset ja ajattelutavat voivat aiheuttaa hankausta ja 

stressiä lapsiperheessä: 

Ä2: [---] Ruutuaikaa, sitä on mietitty kyllä. Mun mies ei varmaan ajattele ruutuaikoja mitenkään 
ja itse yritin ajatella alussa. Mutta huomasin että jos mä hirveesti mietin ruutuaikoja niin hän 
[mies] saa aina ne lepohetket, kun sit mä en saa. Niin mä oon sitten ajatellut, että, jos mä 
ajattelen vaikka että ”nyt on riittävästi katsottu telkkaria”...niin sitten mua rupesi harmittamaan 
se että aina hän saa ne [lepohetket] koska hän ei välitä, ja mä en saa jos mä välitän... 

H: Niin ahaa sillä tavalla että hän vaan antaa katsoa tv:tä? 

Ä2: Joo niinku lepohetkenä. Mutta sit mä oon kyllä sanonut siitä että että jos lapsi katsoo vaikka 
tunnin – ikinä hän ei katso kyllä yksin – niin sit mä sanon mun miehelle että ”hei, on aika pitkä 
aika”, niin sit hän sanoo että ”joo joo” ja laittaa sen pois. Ja sit hän itse jossain vaiheessa sanoi 
että ”kyllä mun täytyy vähentää sitä [ruutuaikaa] puoleen tuntiin, et on liikaa katsoa...” mutta 
hän ei ole kyllä pitänyt siitä kiinni. Mutta mä en voi häntä pakottaa mun muottiin, mutta mä en 
antais lapsen katsoa niin paljon, mutta mä oon nyt niinku luopunu siitä että mä stressaan siitä, 
jolloin tietenkin se helpottaa ihan hirveesti. (Äiti 42v.) 

Sama äiti kertoi olleensa huolestunut Youtube-videoiden nopeatempoisuudesta sekä television 

suuresta koosta – hän ei mieluiten itse haluaisi kotiin ollenkaan tv:tä. Hän ei ole huomannut 

vaikutuksia lapsen yöuneen, mutta tulkitsee lapsen olevan riippuvainen tv:n katselusta, ja se 

mietityttää. Koska perheen toinen aikuinen ei ole huolissaan digimedian haittavaikutuksista, äiti on 

kuitenkin päättänyt, ettei voi olla jatkuvasti niin huolestunut, ja muuttanut omaa suhtautumistapaansa 

asiaan. Hän on myös rauhallisemmalla mielellä, jos lapsi vaikkapa tanssii musiikkivideota 

katsellessaan, kuin jos tämä vain istuisi liikkumatta sohvalla. 
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Yksin lasta kasvattavat joutuvat toki pohtimaan ja tekemään rajanvetoja tässäkin asiassa 

enimmäkseen yksin. Heillä voi myös olla enemmän tarvetta käyttää digimediaa ”lapsenvahtina”, 

missä tehtävässä se toimiikin hyvin, kun vain rajat ovat samaan aikaan selvillä ja tarvittaessa 

ruutuaikaa myös vähennetään paljonkin. Aiemman tutkimuksen mukaan digitaalisen median 

”lapsenvahtina” käyttämisestä koetaan usein syyllisyyttä, mutta toisaalta ainakin tässä tutkitussa 

joukossa vanhemmat osaavat myös tarvittaessa säästää omia voimavarojaan sekä osoittaa itselleen 

kasvattajina ymmärrystä ja armollisuutta, kuten seuraavassa luvussa ilmenee. 

 

5.5 Tasapainon merkitys 

Kuten aiempi tutkimus on osoittanut, ”[p]aras tapa opettaa nuorille lapsille korkeamman tason 

kognitiivisia taitoja (kuten huomion ja tunteiden säätelyä) on vanhemman ja lapsen välinen 

vuorovaikutus sekä vapaa ja sosiaalinen leikki” (Hawkey, 2019). 

Kysyinkin haastatelluilta, miettivätkö he tietoisesti, että lasten elämässä olisi tasapaino ruutuajan ja 

muun tekemisen, kuten liikunnan, leikin ja ulkoilun, välillä. Käytännössä kaikki kertoivat näin 

tekevänsä. 

Vanhemmat toivat kuitenkin esiin omaa inhimillisyyttään kasvattajina:  he huomauttivat, ettei arjessa 

kaikki aina mene ideaalisesti ”niin kuin Strömsössä”. Vanhemmat navigoivat arjen eri tilanteissa 

luovasti; säät vaikuttavat tekemisiin ja jos on vaikka sadepäivä ja väsymystä, niin ruutuaika voi olla 

huomattavasti pidempi kuin muutoin. Verrattaessa tätä aiemman tutkimuksen tuloksiin he toimivat 

järkevästi: eihän esimerkiksi Sofin (2021) mukaan tuntipohjaisia ruutuaikasuosituksia oikeastaan voi 

enää perustella tieteellisesti. 

Useamman alle kouluikäisen rytmi on viikonloppuisinkin samankaltainen kuin päiväkotipäivinä 

ruokailujen, ulkoilujen ja muun tekemisen suhteen. Vanhemmat pitävät riittävää leikkiaikaa tärkeänä 

ja pyrkivät rajaamaan ruutuaikaa. Yksilapsisen perheen vanhempi järjestää aktiivisesti myös iltaisin 

leikkitreffejä, jotta lapsella on seuraa – tosin koronatilanne on huomattavasti karsinut tätä. Yksi 

vanhempi  kuvasi lapsen kaipaavan leikkimistä myös iltaisin ruutuajan jälkeen – niinpä tv:n tai 

videoiden äärellä vietetty aika ei voikaan venyä liian pitkälle iltaan. 

Ä1: ...niin sitten ne [leikit] alkaa olla sellaisia että ”hei, pelataanko jalkapalloa täällä sisällä” tai 
”hei, nyt mä juoksen, mä teen ennätyksen”, että juoksee huoneesta toiseen, tai alkaa kiipeillä 
just tai hyppiä pöydältä tai tämmöstä. Silleen tietoisesti pyrin seuraamaan sitä lapsen tarvetta 
asioihin ja sellaista tasapainoa Just silleen että se on ihan ok katsoa telkkaria, mutta ettei se 
hallitse liikaa vaan että on muitakin asioista, ja tästä mä oon ihan puhunut lapsen kanssa että 
televisio ei saa olla niin hallitseva, ettei sitten halua enää tehdä mitään muuta, kun joskus on sit 
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ollu sellasta että ” en mä jaksa leikkiä, mä haluan vaan katsoa” niin sit mä oon sanonu että ”ei 
se oo kyllä hyvä, että sä osaat leikkiä”...tai jotenkin just huomaan että kun sanoo että ”nyt 
meidän täytyy lähteä ulos, ei voida vaan istua sisällä ja katsoa telkkaria”. Sillä lailla kyllä 
kuulostelen sitä ihan joka päivä. (Äiti 49v.) 

Kun lapset saavat riittävästi tukea suhteessaan digitaalisen median käyttöön, vanhemmat uskovat ja 

toivovat, että heillä säilyy myös luontainen tarve irrottautua itse ruutujen ääreltä ja tehdä muita 

asioita. Moni vanhempi luottaa keskusteluun ja siihen, että lapsetkin oppivat ymmärtämään, mikä on 

sopiva määrä tv:n katselua tai pelaamista: 

Ä3: Että just se että lapsella ois siinä päivässä, niinä 24 tuntina niin muutakin, että on sitä 
monennäköistä tekemistä. Se voi tulla luontaisestikin sitten että ei hän haluakaan roikkua siellä 
pelimaailmassa tai somessa. (Äiti 45v.) 

Ä3: Että tällä hetkellä mä huomaan että vähän niin kuin makean syönnissä, että lapselle kun 
antaa makeaa niin se osaa lopettaa sen. Koska mä en vedä sitä täysin nollille sitä makeaa, 
sokeria, vaan se saa syödä sitä sokeria niin se osaa itse lopettaa sen ajoissa, sille ei tule paha olo 
tai ähky niin kuin aikuisella monesti tulee. Niin samoin mä huomaan ton median, somen kanssa, 
että mä monesti antaisin sen katsoa pidempään, surffata pidempään, mutta hän ei itse halua, hän 
laittaa kiinni sen [laitteen] ja rupeaa leikkimään ihan perusleikkejä. Ja se on ollut mulle kanssa 
yllätys. Että jotenkin mä osaan sitten kanssa luottaa siihen että hänkin siinä itse myös...totta kai 
niistä keskustellaan, mutta hän myös itse kasvaa siihen ja sillä tulee luontaisestikin tarve lähteä 
välillä pois siitä maailmasta. Niin se on ollut yllättävää itselle. (Äiti 45v.) 

Haastateltu vanhempi pitää tärkeänä, että lapsi kasvaa luontevasti mukaan perheen päivittäisiin 

askareisiin ja arkeen. Lapsi ei voi olla perheenjäsen, joka vain istuu sohvalla puhelin kädessä: 

Ä3: Kyllä. Ja eihän se tarkoita sitä... että just että ei joka paikkaan kuulu se puhelin käteen. Että 
just kun kauppaan on menty – silloin kun on päässyt – niin hän kulkee kaupassa mukana ja 
kerää tavaroita – että pitää niinkun peruselämään osallistua, välillä auttaa keittiössä ja tyhjentää 
tiskikonetta mun kanssa ja...että kaikki ei ole sitä että kännykkä käteen vaan ja vanhemmat tekee 
sen perusarjen, vaan että lapsen pitää kasvaa siihen koko ajan mukana, että mitä vanhemmaksi 
tulee niin rupee tekemään leivät itse ja kattamaan pöytää ja laittamaan tiskit tiskikoneeseen ja 
pyykit pyykkikoneeseen. Jotenkin mä luotan siihen että se peruselämäkin...sitten tehdään jo 
läksyt ja mä haluan lukemista kanssa vahvistaa, että sitten mieluummin otetaan se kirja käteen 
ja luetaan. Hän ei nyt kyllä ole vielä yhtään innostunut saduista ja kirjoista, mitä toivoisin 
[nauraa] mutta... (Äiti 45v.) 

 

5.6 Korona-ajan vaikutukset digitaalisen median käyttöön 

Usea vanhempi kertoi haastattelussa korona-ajan vaikuttaneen alle kouluikäisten digimedian 

käyttöön. 42-vuotias äiti kertoi joutuneensa etätöihin, ja koska kyseisenä päivänä 1 vuoden ja 8 

kuukauden ikäinen lapsikaan ei päässyt jostain syystä hoitoon, oli äidillä vaihtoehtona vain antaa 

lapsen katsoa videoita koko työpäivän ajan. Lopulta lapsi oli itse kyllästynyt ja lopettanut. Vanhempi 

koki vahvaa syyllisyyttä siitä, että joutui käyttämään digitaalista mediaa ”lapsenvahtina”.  

Kuitenkin moni vanhempi oli ajoittain joutunut toimimaan samoin: 
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Ä1: ...koska tää koronakin on aiheuttanu sellasta [---] että jos on esimerkiksi joku kokous joskus 
tässä, mul on ollu jotain kokouksia tai sellasia juttuja missä mun pitää olla 100-prosenttisesti 
siinä koneella itte. Niin sitte mä oon antanu sillon lapsen kattoo telkkaria koska muuten siit ei 
tuu helposti mitään siitä mun omasta osallistumisesta. (Äiti 49 v.) 

Myös yhteydenpito ystäviin oli tiukimpien koronarajoitusten aikaan usein pitkälti Whatsappin 

varassa. 

Jo koulun aloittaneet eivät olleet varsinaisesti tämän tutkimuksen kohderyhmää. Muutokset, joita 

heidän elämäänsä tuli koulujen sulun ja etäkoulun myötä, ovat kuitenkin vaikuttaneet ja 

todennäköisesti vaikuttavat tulevaisuudessakin myös heidän pienempien, nyt alle kouluikäisten 

sisarustensa elämään.  

Koulujen sulun aikaan kakkosluokkalaiselle oli yhdessä tutkituista perheistä ostettu oma älypuhelin, 

vaikka perheen ajatuksena oli aiemmin ollut, että se hankittaisiin vasta seuraavana vuonna. 

Kotikoulun aikaan opettaja kuitenkin piti yhteyttä lapsiin Whatsappin sekä Facebookin välityksellä 

ja muutenkin kuva läksyistä on saatettu lähettää puhelimeen. Tehtävien tekoa on ohjattu opettajan 

lähettämien videoiden kautta. Perheen vanhempi oli kokenut, että puhelimen hankkiminen oli tässä 

tilanteessa asia, johon vain ”piti mennä mukaan”. 

Samoin tietokoneen käytön opettelu on koronan vuoksi jouduttu aloittamaan aiemmin kuin muuten. 

 

5.7. Vanhempien oma digikäyttäytyminen 

Usea vanhempi myös tiedostaa itsekin olevansa liian kiinni digitaalisissa laitteissa ja älypuhelimen 

käytössä: 

Ä1: [---] Että ihmiset heräisivät miettimään ja ottaisivat itsekin selvää että mikä on hyvä...ja 
miettisivät sitä. Kyllä mä uskon että monet vanhemmat miettivät, mutta monet ovat itsekin niin 
kiinni digilaitteissa ja digimaailmassa, itsekin koen olevani liian kiinni puhelimessa, koska aina 
pitää tarkistella jotain tietoja, lukea uutisia, katsoa säätiedotusta ja muuta, niin se on niin 
koukuttava se kännykkä kun se imaisee sut sinne; muistat että ”ai niin, voisi senkin katsoa sen 
tiedon” ja mä alan tutkimaan reseptejä ja mitä nyt milloinkin haluaa tietää elämästä [nauraa]. 
(Äiti 49v.) 

Netti ja some ”imevät” aikuisenkin helposti sisäänsä: 

H: Niinpä. Oletko vanhempana huomioinut omaa digikäyttäytymistäsi? Vaikka että miten 
paljon käytät puhelinta tai – oletko kiinnittänyt huomiota? 

Ä3: Kyllä. Siis lapsihan tulee välillä laittamaan telkkarin pois päältä tai repimään puhelimen 
mun kädestä. Että nehän on aivan selkeitä viestejä että hei mutsi, nyt aikaa ja huomiota hänelle. 
Ennen lasta olin kyllä ihan addiktoitunut niin telkkariin kuin siihen sosiaaliseen mediaan ja 
whatsappailua kavereiden kanssa, sellaista ihan hölmöä chattailyä jota ei edes tarvitsisi. Että 
itse sanon että itselläni ei ehkä ihan ongelma mutta aivan ylikäyttöä. Että välillä voisi irrottaa 
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puhelimen kädestä ja laittaa telkkarin kiinni. Ja se on hauska että hän tulee sen tekemään mulle. 
(Äiti 45v.) 

Vanhemmat ovat tietoisia siitä, että heidän henkinen poissaolevuutensa tai tavoittamattomuutensa on 

lapselle vaurioittavaa, ja he ajattelevat että aikuisen pitäisi pystyä kontrolloimaan omaa 

digikäytöstään ja toimimaan sitä kautta esimerkkinä lapselle. 

Ä3: Että mä luulen että se [vanhemman poissaolevuus] voi varmaan olla psykologisesti aika 
vaurioittavaa...että eihän ennen aikaan...vaikka vanhemmat ei meidän kanssa leikkineetkään 
niin nehän luki kirjaa tai luki lehteä. Ne oli kuitenkin jotednkin siinä olemassa. Ne reagoi sun 
puheeseen ja...jotenkin, tää on nyt taas  ihan  tällaista keittiöpohdintaa... että vaikka ne ei meidän 
kanssa leikkineetkään niin ne oli kuitenkin fyysisemmin läsnä kuin nykyvanhemmat kun me 
ollaan aivan uppouduttu sinne somen ihmeelliseen maailmaan.  

H: Niin, lapsethan varmasti kaipaavat juuri sitä katsetta. 

Ä3: Just. Ja jotenkin se läsnäolo, ei oo välttämättä edes katse vaan että ne huomaa että äiti ja isä 
tai vanhemmat tietää mitä hän tekee. Koska mehän uppoudutaan täysin sinne toiseen maailmaan 
silloin kun me siinä puhelimella tai millä tahansa laitteella sitten ollaankin siellä somessa. (Äiti 
45v.) 

Vanhempien keskinäiset erot tulevat myös digimaailman imussa esiin. Toinen vanhempi saattaa 

huomautella toieselle, ”ettei puhelimella tarvitsisi olla koko ajan, varsinkaan kun on lapsen kanssa”. 

Ä2: [---] Mä oon vaan silloin [puhelimella] kun mä oon yksin tai sitten joskus mulla on tullut 
sellasia pakollisia että mun on pakko olla niin sit mä oon vähän niinkuin [epäselvää] siinä 
samalla, mutta mä en tykkää siitä itsekään. Mun kohdalla se ei oo niinkuin ongelma mutta mun 
mies kyllä mun mielestä liikaa on. Mutta sitten on se ehkä nyt vähän tsempannu. Tai sitten mä 
oon vaan relannut että mä en oo enää niin. Mut toikin on mun mielestä vähän sellanen juttu että 
kun mun kaverin nyt 7-vuotias tyttö syntyi, niin hän valitti sitä että sen miehen ei pitäisi, silloin 
kun sillä on se lapsi sylissä tälleen niin puhua samalla kännykällä. Että sen pitäisi olla siinä 
läsnä. Niin mä ajattelin että toi mun kaveri on aivan hullu. Että vitsi mikä nipo. Ja mä en yhtään 
ymmärtänyt. Ajattelin että toi on varmaan ihan infernaalista asua tuon ihmisen kanssa kun 
se on noin nipo. Ja nyt mä oon taas sen kanssa ihan samaa mieltä. (Äiti 42v.) 

Korona-aika etätöineen on vaikuttanut vanhempien digikäyttäytymiseen, kuten lastenkin. Sosiaalinen 

elämä ja yhteydenpito ystäviin on ollut ainakin ajoittain pitkälti somen varassa. Jakoa työ-ja vapaa-

aikaan on voinut etätyössä olla vaikeampaa pitää kuin muulloin. 

 

5.8 Millaista tukea vanhemmat kaipaavat? 

Osa haastatelluista vanhemmista on hankkinut erikseen tietoa ruutuaikasuosituksista, osa taas ei. 

Osalla on ollut paljonkin asiantuntemusta esimerkiksi työnsä puolesta. Myös vertaistuki ja keskustelu 

ystävien kanssa ovat olleet perusteina vanhempien tekemille ratkaisuille. Hyvän ruutuaikamäärän 

löytäminen on tasapainoilua oletetusti addiktioon johtavan liian sallivuuden ja liian rajoittamisen 

välillä. Lasten kasvaessa toki mediakasvatuksen ja medialukutaidon merkitys kasvaa. Yksi vanhempi 
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toivoo puoliksi leikillään, että hänen lapsensa ehtiessä kouluikään, kaikki digitaalisuus olisi jo 

hävinnyt maailmasta kokonaan! 

Vahvana toiveena ja ehdotuksena haastatteluista nousee vanhempien näkemys siitä, millaista tukea 

vanhemmille ja muille kasvattajille olisi hyvä olla olemassa. Vanhemmilla on myös valmiita 

ehdotuksia sille, missä ja miten tukea voitaisiin tarjota: 

Ä3: Ja kyllä siinä neuvolaan ja kaikkialle pitäisi saada, ja kouluterveydenhuoltoon, 
kuraattoreille, psykologeille, sitä osaamista siitä some[maailmasta], ja vanhemmille tietoa 
jaetttua.  

H: Tarkoitatko erityisesti somea vai kaikkea digimediaa? 

Ä3: Kaikkea digi-. Että siitä ei voi vanhemmat kyllä irtisanoutua. Plus se että vanhemmat 
tarvitsee just sitä tukea. Että kyllä sitä varmaan pitäisi kasvatuspuolella ja terveydenhuollon 
puolellakin kiinnittää enemmän huomiota ja ammattilaisia enemmän kouluttaa. Että sitä kautta 
se tieto tulisi vanhemmillekin. Ollaan varmasti ongelmien edessä jossain vaiheessa myös tämän 
digisukupolven kanssa. (Äiti 45v.) 

Neuvolassa digiasiat eivät monen vanhemman kokemuksen mukaan nouse esiin: 

Ä3: Mä luulen ettei heille [terveydenhoitajille] opeteta, että neuvolassa kun he on aika nuoriakin 
naisia yleensä – ei mulla ole ollut kertaakaan miestä valitettavasti – niin en mä usko että siellä 
koulussa edes opetetaan. Sehän lähtisi sieltä ammattiopetuksen puolelta jo pitäisi lähteä 
liikkeelle. Ja samoin sitten sinne lastentarhanopettajille, lastenhoitajille. Ja sitten koulupuolen 
kuraattorit ja ihan opettajat kanssa. Että se alkaisi kanssa olla ihan sellainen yksi osa-alue kuten 
mielenterveys. 

H: Niin että miten tämän [digimedian] kanssa tullaan toimeen? 

Ä3: Niin. Tai lapsen kehitys. Että jos siellä piirretään palloja ja pidempää viivaa, lyhyempää 
viivaa, niin siihen pitäisi myös kuulua että annettaisiin iPad käteen ja katsottaisiin että mitkä ne 
lapsen digitaidot on; kysyttäisiin vanhemmilta tiettyjä kysymyksiä että onko ongelmia jo 
havaittavissa tietyissä asioissa, että [lapsi] ei pysty päästämään iPadista  tai puhelimesta  irti tai 
mitä se sitten onkin.  

H: Niinpä!  

Ä3: Ehdottomasti siinä on varmasti vielä kehitettävää kyllä. Että me jotka emme ole siinä 
digimaailmassa niin kiinni, niin emmehän me ymmärrä sitä lasten arkea. Toiset vanhemmat 
selittää että joo me annetaan lapsen niin paljon olla siellä kuin mahdollista että se oppii jotain, 
mutta niistä lapsista mä huomaan että nehän on ihan addikteja. Ja sitten taas se äärilaita ettei 
mitään niin sittenhän ne lapset on ihan kädettömiä, kun nykymaailmassa tarvitaan sitä 
digiosaamista. Ei siitä pääse eroon. Ehkä se on niin että sen pitäisi lähteä aika sieltä...ikään kuin 
moneen paikkaan missä lasten käyttäytymistä ja kasvamista ja kaikkea vahvistetaan ja 
seurataan. Niin sinne pitäisi saada lisää kyllä kanssa tietoa. Ja ihan yhtä lailla vanhemmille.  
(Äiti 45v.) 

Haastatteluissa toistuu toive, että ”selkeää ja helposti lähestyttävää tietoa” olisi aktiivisemmin 

tarjolla, jottei sitä tarvitsisi itse etsiä: 

Ä1: Kyllä mun mielestä olisi ihan hyvä jos olisi sellaista selkeää ja helposti lähestyttävää tietoa 
tarjolla ikään kuin aktiivisemmin, mä tarkoitan ettei tarvitse itse onkia sitä tietoa. Mutta kyllä 
mä oon kai aika sellainen että täytyy vain itse perehtyä. Mutta että jotenkin esimerkiksi vaikka 



 

44 
 

neuvolassakin voisi olla jotain. Mutta en mä tiedä voiko siitä antaa niin tiukkoja 
ohjeistuksia...mutta ehkä suosituksia. Mutta kuka ne sitten tekisi? On se mun mielestä sillä lailla 
vähän hankala, että ihan aikuisillakin ihmisillä on tosi paljon erilaisia näkemyksiä näistä 
asioista. (Äiti 49v.) 

Sekä päiväkodissa että neuvolassa voitaisiin vanhempien mielestä puhua digitaalisen median 

käytöstä, suosituksista sekä riskeistä. Suositusten tulisi perustua tutkimustietoon, jottei mentäisi 

”musta tuntuu” -linjalle tai pelkkien mielipiteiden esittämiseen. Digiratkaisut on asia, jota olisi tärkeä 

tuoda ”enemmän tietoisuuteen, sellaisella ihan neutraalilla ja helposti lähestyttävällä, inhimillisellä 

tavalla.”  

Lähdin tekemään tutkimusta sillä oletuksella, ettei digitaalisen median käyttöön kasvamiseen ja 

erityisesti kasvattamiseen ole tarjolla tarpeeksi helposti lähestyttävää ja saavutettavaa tukea. Nämä 

tulokset tukevat tätä lähtöolettamusta vahvasti. Sekä lasten vanhemmilla että ammattikasvattajilla ja 

terveydenhuollon henkilöstöllä vaikuttaa olevan selkeä puute tuesta ja tukimateriaalista. 

 

5.9 Tulevaisuudentoiveita 

Usea vanhempi arvelee joutuvansa uudenlaisten haasteiden eteen, kun lapsi kasvaa ja saa oman 

puhelimen ym. Yksi toivoo jaksavansa kuitenkin pysyä tiukkana. Vanhemmat kokevat rajoista olevan 

hyvä keskustella yhdessä ja myös pitää niistä kiinni.Yksi ajattelee, että ruutuaikarajoja olisi tulevina 

vuosina tiukennettava. 

Usea haastateltu vanhempi toivoo voivansa hankkia lapselle älypuhelimen mahdollisimman 

myöhään. Kellopuhelin voi olla aluksi vaihtoehto – siinä kun on kaikki pienen lapsen puhelimelle 

tarvittava, eli lapselle mahdollisuus tavoittaa vanhemmat ja näille tarvittaessa paikantaa lapsi. Vaikka 

pienen lapsen ensisijainen tehtävä onkin leikkiä, vanhemmat näkevät digitaalisen median olevan silti 

osa elämää. He myös ajattelevat, ettei lapsi saa jäädä kehityksestä jälkeen.  

Tutkitun perheen 3-vuotiaan lapsen vanhempi jännittää jo etukäteen tulevia vuosia, sitä että tietää 

”mitä hän tekee ja kenen kanssa ja milloin”: 

Ä3: Että kyllä mä tässä mietin sitä, että nythän mä kasvatan häntä niihin jatkovuosiin, että millä 
tavalla digitaalista mediaa kulutetaan, että ehkä mä tulevaisuutta enemmän vähän niin kuin 
jännitän, että miten mä pysyn mukana siinä. Että tiedän mitä hän tekee ja kenen kanssa ja 
milloin. Ja kun tiiän että itse kun oon aika myöhään saanut lapsen niin on kaverit joilla on jo 
suht aikuisuuden kynnyksellä olevia lapsia niin eihän he tiedä missä lapsensa pyörii, ja osalla 
on sitten tiukkoja rajoituksia, että ei saa jakaa omaa kuvaa ja profiilia vaikka Tiktokissa. Että 
hyvin erilaista. Ja siinä täytyy sitten löytää se oma tapa toimia, kun lapsi menee vaikka kouluun 
eikä oo enää niin paljon mun kanssa. Mutta ehkä tällä hetkellä, kolmivuotiaan kanssa ei vielä 
oo semmosta. (Äiti 45v.) 
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5.10 Erilaisia diskursseja  

Haastatteluaineistoa analysoidessa alkoi useamman kerran kuulostaa kuin vanhemmat olisivat 

puhuneet vasten jotakin ”virallista” tai yleisesti hyväksyttyä diskurssia digitaalisen median käytöstä 

ja merkityksestä. 

Yhtä niistä voitaisiin nimittää ”ideaalisen vanhemman diskurssiksi”. On ikään kuin olemassa jokin 

ihanneäidin ja -isän malli, jota vasten omaa toimintaa ja suoriutumista peilataan: 

Ä3: Ja vähän  sellaista päiväkotiarjen tyyppistä yritän kotonakin pitää sitten viikonloppunakin, 
että ollaan kerran-pari ulkona ja tehdään ihan kaikkea muuta ja yritän leikkiä lapsen kanssa. Se 
on kyllä ihan ehdoton. Mutta myönnän kyllä että väsyneenä ja sadepäivinä niin huomaa että on 
helposti mennyt kolmekin tuntia [ruudun ääressä].  

H: Kyllä. 

Ä3: Että en yritä tässä olla mikään suuri mama joka ei –    

H: Joo eikä tässä haetakaan mitään ennätyksiä tai [naurua]    

Ä3: Ettei synny väärää kuvaa tutkimukseenkaan että...onhan niitä päiviä ja sellaisia missä ei 
ihan ideaalisti aina hommat mene. (Äiti 45v.) 

Vaikuttaa siltä, että on olemassa sekä digimedian käytön hyödyistä vakuuttunut että haitat tiedostava 

diskurssi, joiden kanssa vanhempien puheenvuorot keskustelevat. Seuraava ote peilaa oikeastaan 

molempia: 

Ä4: Taidot kertyvät. Ne on niitä tulevaisuuden taitoja kuitenkin joita tarvitaan, ja maailmankuva 
laajenee. Kielitaito kasvaa. Voi oppia vahingossa vaikka portugalia tai jotain muuta [nauraa]. 
Tai huomata miten erilaista elämänmeno on eri puolilla; sekin on positiivista että näkee miten 
eri lailla lapset elää maailmassa ja eri paikoissa. Siellähän on paljon sellaisia kuvauksia joita 
lapset tai perheet on tehneet omasta elämästään. Ja ne on tavallisia kertomuksia, lapset on niistä 
kiinnostuneet. Tai sitten jotkut eläinvideot opettaa empaattisuutta. Kyllähän siellä on paljon 
hyvääkin. (Äiti 37v.) 

Ä3: [---] Niin ne on ehkä ne positiiviset mitä huomaan, ei todellakaan ole pelkästään pahaa, että 
sen takia sitä on uskaltanut jatkaakin kun on nähnyt että siellä on hyviäkin jttuja. (Äiti 45v.) 

En tehnyt diskurssianalyysia tai varsinaisesti pyrkinyt etsimään tutkittavien puheesta narratiiveja. 

Aineistosta kuitenkin nousi esille, että vanhemmat ovat sisäistäneet tiettyjä yhteiskunnallisia 

puhuntatapoja koskien digitaalisen teknologian haittoja ja hyötyjä. He käyttävät näitä myös omien 

ratkaisujensa perustelemiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita ”tulevaisuuden taitojen” diskurssi ja 

”haittojen” diskurssi. Usein vaikuttaa, että vanhemmat olisivat ”suo siellä, vetelä täällä” -tyyppisessä 

valintatilanteessa, jossa ylilyönnit mihin tahansa suuntaan ovat haitaksi. Ja kuten todettu, kultaisen 

keskitien voi löytää eri strategioilla, eri tavoin. 
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Yhteenveto 

Tässä luvussa olen käynyt läpi tutkimuksen tuloksia sekä tulkinnut niitä, myös suhteuttaen aiempaan 

tutkimukseen. Tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää sitä, että vanhemmilla ja perheillä on monia 

erilaisia strategioita tulla toimeen lasten ruutuajan kanssa, tehdä päätöksiä, rajoituksia, keskustella 

asioista yhdessä lasten kanssa ja tarvittaessa tehdä muutoksia toimintatapoihin. Vanhemmat osaavat 

taitavasti reflektoida sitä, mikä digitaalisen median käytössä milloinkin toimii ja mikä ei, sekä löytää 

syy-seuraussuhteita.  

Tärkeänä tuloksena voidaan pitää myös sitä, että keskenään varsin erilaiset toimintakulttuurit voivat 

olla hyvin toimivia ja perusteltuja. Ei ole yhtä oikeaa tapaa asettaa ruutuaikoja tai luottaa tarkkoihin 

sääntöihin, mennä tilanteen mukaan tms. Kun vanhemmat pystyvät olemaan avoimia lasten 

kokemuksille ja reaktioille, heillä on kyky päätellä, mikä omassa perheessä ja omien lasten kanssa 

toimii ja mikä ei. He ovat myös valveutuneita lasten monipuolisen arjen tärkeydestä, liikunnan ja 

vapaan leikin, ulkoilun jne. merkityksestä. 

Vaikka tutkimukseen osallistuneet vanhemmat ovat erittäin vastuullisia ja tietoisia kasvattajia, he 

osaavat myös ilahduttavasti osoittaa ymmärrystä itseään kohtaan sekä joustaa omista ja ympäristön 

vaatimuksista silloin kun siihen on tarvetta. Arjessa ja usein myös viikonlopuissa on tietyt rakenteet, 

joiden mukaan toimitaan – ruutuajan, ulkoilun, liikunnan ym. suhteen. On kuitenkin erilaisia päiviä 

ja säitä, sairauksia, etätöitä jne. ja lapsiperhearki vaatiikin säännöissä joustamista sekä kykyä 

improvisoida. 

Vanhempien kokemuksen mukaan digitaalisen median käytöllä on lapsille monia selkeitä hyötyjä. 

Sieltä koetaan opittavan erilaisia taitoja, kuten eri kieliä, kulttuureja ja kädentaitoja. Kaksikielisten 

lasten kielitaidon kehittymistä tukevat digitaaliset materiaalit ja ohjelmat toisella kotikielellä sekä 

yhteydenpito kaukana asuvaan sukuun sosiaalisen median ja videopuheluiden kautta. Digimedian 

käytössä on kuitenkin vanhempien tulkinnan mukaan myös selkeitä haasteita ja riskejä, kuten 

addiktoituminen, tunnesäätelyn vaikeutuminen ja pahimmillaan syrjäytyminen. 

Haastatelluilla pienten lasten vanhemmilla on useita selkeitä ehdotuksia siihen, miten tietoja ja taitoja 

pienten lasten digikasvatuksesta voitaisiin jakaa ja tehdä saavutettavammiksi sekä vanhemmille 

itselleen että kasvatus- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille.  
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6 Luotettavuus 
 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, kuinka luotettavina tutkimuksen tuloksia voidaan pitää. 

Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia kokemuksia pienten lasten vanhemmilla on lasten 

digitaalisen median käytöstä ja millaisia ohjeita ja tukea he mahdollisesti kaipaisivat asiassa. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 135-141) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa 

on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi tutkijan tekemien havaintojen puolueettomuuteen. He 

kysyvät, ”[---] pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään vai suodattuuko 

tiedonantajan kertomus tutkijan oman kehyksen läpi, esimerkiksi vaikuttaako tutkijan sukupuoli, ikä, 

uskonto, poliittinen asenne, kansalaisuus, virka-asema tms. siihen, mitä hän kuulee ja havainnoi.” 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 135-141) mukaan laadullisessa tutkimuksessa periaatteessa myönnetään 

em. asioiden vaikuttavan, koska ”[---] tutkija on koeasetelman luoja ja tulkitsija”. 

Osa laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkastelua on Tuomen ja Sarajärven (2009, 135-141) 

mukaan selkeyttää se, mitä ollaan tutkimassa ja miksi. Päätin tutkia vanhempien kokemuksia, koska 

on suurimmalta osalta alle kouluikäisten lasten vanhempien vastuulla, kuinka lapset digitaalista 

mediaa käyttävät – kuinka he oppivat digitaitoja ja toisaalta harjaantuvat pikkuhiljaa itsekin 

toimimaan elämän eri osa-alueilla niin, ettei mikään tekeminen syrjäyttäisi muilta liikaa aikaa. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 135-141) mukaan on niinikään olennaista, että jo yllä mainitut tutkijan 

sitoumukset tuotaisiin esiin ja artikuloitaisiin. Itselläni pohjimmaisena motiivina tutkimukselle oli 

tukea lasten hyvinvointia, ja keinoksi tässä valikoitui vanhempien tukeminen digitaalisen median 

käytön opettelussa ja käytössä. 2020-luvun erilaisilla digitaalisilla medioilla kyllästetyssä arjessa 

tämä on varsin ajankohtaista. 

Tutkimusta aloittaessani oletin, että vanhemmilla voisi olla tarvetta tuelle, koska olin nähnyt tästä 

viitteitä ympärilläni ja myös internetin keskusteluryhmissä. En kuitenkaan tiennyt, millaista tukea tai 

ohjausta vanhemmat voisivat kaivata. Olettamus osoittautui sillä lailla oikeaksi, että osa tutkituista 

vanhemmista tosiaankin ilmaisi tuen tarvetta. Heillä oli myös tarkat ehdotukset ja toiveet sille, mitä 

tukea olisi hyvä olla olemassa ja missä. Vanhempia on kuitenkin erilaisia, ja osa tutkimuksen 

tiedonantajista olikin aivan tyytyväinen siihen tukeen, jota olivat jo saaneet. 

Tutkimuksen tiedonantajat valikoituivat haastavassa Covid19-rajoitustilanteessa niiden 

mahdollisuuksien rajoissa, jotka olivat olemassa. Löysin haastateltavat tuttavieni ja tutuntuttujen 

kautta, koska olen itse samassa elämäntilanteessa kuin he. Tutkija-tiedonantaja -suhde toimi hyvin ja 
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koin pystyväni hyvin keskustelemaan tiedonantajien kanssa. Samassa elämäntilanteessa oleminen ja 

samanlaiset kokemukset ja kysymykset yhdistivät meitä. Koska otanta on pieni, tuloksia ei voida 

yleistää koskemaan kaikkia pienten lasten vanhempia. Tulokset kuitenkin antavat suuntaviivoja 

vanhempien kokemuksista, ja niistä voi olla apua esimerkiksi mietittäessä, kuinka parhaiten tukea 

vanhempia pienten lasten digitaalisen median käytössä.  

Tutkimuksen luotettavuuteen nähdään (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 135-141) vaikuttavan myös sen, 

onko sen toteuttamiseen ollut käytettävissä riittävästi aikaa. Tässä tapauksessa mielestäni niin oli. 
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7 Pohdintaa 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tavoittaa tietoa siitä, kuinka parhaiten tukea pienten lasten vanhempia 

kasvatustehtävässään erityisesti digitaalisen median käytön suhteen. Tätä kautta pyrkimyksenä oli 

tietysti pohjimmiltaan auttaa lapsia selviytymään muuttuvan mediamaiseman haasteista sekä auttaa 

tukemaan lasten hyvinvointia. 

Pienten lasten vanhemmat saattavat joskus vaatia itseltään turhankin paljon ja kokea syyllisyyttä siitä, 

jos asiat eivät aina mene ”kuten Strömsössä”. Moni saattaa ennen lapsen saamista kuvitella olevansa 

itse aivan erilainen vanhempi kuin vaikkapa ne, joita näkee lähipiirissään. Arki vauvan ja kasvavan 

taaperon sekä kouluikää lähestyvän lapsen kanssa on kuitenkin usein erilaista kuin miksi sen 

etukäteen kuvittelee. Vanhemmuus on myös vuoropuhelua kahden aikuisen välillä niissä perheissä, 

joissa on kaksi vanhempaa. Siinä kohtaa paitsi kaksi erilaista ajattelutapaa, myös toimintakulttuuria. 

Tutkituissa perheissä oli niitä, joissa vanhemmat tuntuvat erittäin sujuvasti päättävän yhdessä perheen 

asioista, mukaanlukien ruutuaikakäytännöistä. Toisaalta oli niitä, joissa vanhemmat suhtautuvat 

asiaan aivan eri tavoin, ja toimiva arki usein edellyttää sitä, että omista periaatteista on vain puolin ja 

toisin tingittävä. Yhden vanhemman perheissä kahden aikuisen dialogia ei ole, mutta vanhemmat 

voivat peilata ratkaisujaan ystäväpiirinsä perheisiin tai sukulaisiin. 

Vaikka vanhemmat saattavat kokea paljonkin vaatimuksia eri suunnista, myös itseltään, vaikuttaa 

ilahduttavasti siltä, että he osaavat myös olla armollisia itselleen ja laskea vaatimustasoaan 

kasvattajina. Erityisesti poikkeuksellisina aikoina, kuten tämän tutkimuksen toteutusaikana Covid19-

rajoitusten vallitessa ja päiväkoti-, koulu- sekä työelämän ollessa välillä melko mullin mallin, kyky 

armollisuuteen on erityisen tärkeää. 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että sekä vanhemmilta että ammattikasvattajilta puuttuu 

tietoa, tukea ja resursseja ohjata pieniä lapsia digitaalisen median käytössä. (Nikken & de Haan, 2015; 

Mertala & Salomaa 2016) Tutkimustietoa ja klikkiotsikoita löytyy kyllä internetistä, mutta niiden 

laatua on ”maallikon” vaikea arvioida. Vaikeaa se on välillä asiantuntijallekin, ja tosiasia onkin, että 

alalta ilmestyneet tutkimukset vaihtelevat rajustikin laadultaan (Blum-Ross ja Livingstone 2016; 

Hietajärvi, suullinen tiedonanto 17.2. 2021; Sofi 2021). Aihe herättää myös paljon tunteita ja 

mielipiteitä moneen suuntaan, ja vanhemmatkin kaipaavat selkeää, tutkimusperusteista materiaalia, 

joka olisi helposti saatavilla – luontevasti vaikkapa juuri neuvolassa tai päiväkodissa. Ruutuajasta, 

digitaalisen median käytöstä yleensä ja myös hälytysmerkeistä olisi hyvä kouluttaa lasten kanssa 

työskenteleviä ja heitä hoitavia nykyistä paremmin. 
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Tämä työ lähti liikkeelle ideasta auttaa kehittämään helposti lähestyttävää materiaalia digitaalisen 

median käyttösuosituksin pienten lasten vanhemmille lastenneuvoloissa jaettavaksi. Tutkimuksen 

perusteella tällainen materiaali tulisi tarpeeseen ja olisi myös tervetullutta.  

Keskusteleva vanhempi pystyy parhaiten tukemaan lapsia ja nuoria näiden mediasuhteen 

kehittymisessä (Blum-Ross & Livingstone 2016, 2018). Aiemmassa tutkimuksessa parhaiten 

toimivaksi todettu keskusteleva lähestymistapa voi toteutua sekä tiukasti ruutuaikaa rajaavan että vain 

vähän rajoittavan asenteen puitteissa. Kun lasta kuullaan ja tarkastellaan yhdessä, millaiset ovat 

vaikkapa liiallisen ruutuajan vaikutukset, on molemmin puolin helpompaa pitää kiinni sovituista 

toimintatavoista. 

Aiempi tutkimus on ollut valmis jopa hylkäämään koko ruutuajan käsitteen, koska ruutujen käyttöä 

on olemassa niin monenlaista ja on suuri ero vaikkapa sillä, onko tv auki taustalla samalla kun 

puuhaillaan muuta, tai millaisia pelejä pelikoneella pelataan (Sofi 2021; Repo & Nätti 2015). Olen 

kuitenkin päätynyt selkeyden vuoksi puhumaan haastatteluissa ruutuajasta, ja silloin on tarkoitettu 

aikaa, jona lapsi ensisijaisesti keskittyy digitaalisen median, kuten tv:n, iPadin tai tietokoneen 

katseluun tai pelaamiseen. Haitallisia, vaikkapa väkivaltaisia sisältöjä, ei tutkimukseen osallistuneissa 

perheissä tule lasten ulottuville. 

Digitaalisen median käytöstä ja ruutuajasta sekä muusta niihin liittyvästä on käyty ja käydään 

jatkuvasti paljon keskustelua, niin mediassa kuin yksityisesti perheissä ja perheiden välillä. Tämän 

tutkimuksen mukaan tietoisuutta asiasta voisi kuitenkin yhä lisätä. Mediamaisema ja erilaisten 

sovellusten maailma on myös jatkuvassa muutoksessa, eikä lapsia ja nuoria voi jättää yksin asian 

kanssa. Myös peliteollisuudelta olisi lainsäädännönkin kautta voitava vaatia vastuun kantamista 

lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen huomiomisesta. Vanhempia olisi lisäksi tuettava nykyistä 

paremmin siinä, että he osaisivat erottaa, mitkä ”opettavaisina” markkinoiduista tuotteista, 

sovelluksista, peleistä jne. todella ovat sitä. (Blum-Ross ja Livingstone 2016; Hietajärvi, suullinen 

tiedonanto 17.2. 2021; Sofi 2021.) 

Tukimateriaaleja ja resursseja on toki nykyiselläänkin tarjolla vanhemmille ja kasvattajille 

ansiokkailla ja tasokkailla internet-sivustoilla, kuten vaikkapa Mannerheimin lastensuojeluliiton 

(2015, 2021) Mediakasvatustiimin sivut. Hypoteesini tutkimusta tehdessä on kuitenkin ollut, etteivät 

ne tavoita läheskään kaikkia tukea kaipaavia vanhempia, ja jo tämän tutkimuksen pienen 

tiedonantajajoukon kokemusten perusteella on käynyt ilmi, että oletus osui oikeaan. Neuvoloissa ja 

päiväkodeissa voisi olla tarjolla sekä tukimateriaaleja että keskustelua aiheesta. Vanhemmat 

ihmettelevätkin, ettei näin ole. Olisi myös huomioitava, että esimerkiksi Helsingissä on yli satatuhatta 
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asukasta, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi eikä saame. Mielestäni materiaalia tulisikin olla 

saatavilla myös ainakin suurimmilla vähemmistökielillä venäjäksi, somaliaksi, viroksi ja arabiaksi. 

Yhteiskunnassa vallitsevat diskurssit tulevat esiin vanhempien kertoessa alle kouluikäisten lastensa 

digimedian käytöstä. Digitaalisen median käyttötaitoja voidaan pitää ”tulevaisuuden taitoina”, joita 

osaamaton nuori helposti ”putoaa kelkasta”, syrjäytyy. ( Ks. myös Fuller ym. 2019)  Onkin tärkeää 

pitää huolta siitä, ettei sosioekonominen tausta määrittäisi sitä, kuka oppii käyttämään digitaalista 

mediaa ja kuka ei (Lahikainen, 2015). Olisi myös voitava yhteiskunnankin tasolla käydä keskustelua 

siitä, millaista tulevaisuutta tahdomme olla luomassa, ja onko kaikkien palveluiden ylipäätään tarpeen 

olla digitaalisia jne. On muistettava, että mitä enemmän asioita digitalisoidaan, samalla asetutaan 

myös aina enemmän alttiiksi sekä häirinnälle, kiusaamiselle että erilaisille kyberuhille. 

Kun digitaalisen median käytön osaamisesta puhutaan usein ”tulevaisuuden taitoina”, kuulostaa 

ajoittain lähes siltä kuin puhetapa olisi omaksuttu suoraan jostakin puolueohjelmasta tai 

komiteamietinnöstä. Nähdäkseni tämänkaltaisessa diskurssissa valitettavan usein unohtuu, ettei 

”tulevaisuus” ole mikään ennalta määrätty, väistämätön tila, joka tapahtuu tietynlaisena jokaisesta 

meistä huolimatta.  

Pikemminkin tulevaisuus olisi mielestäni hyvä nähdä avoimena mahdollisuutena, jonka luomiseen ja 

määrittelyyn jokainen meistä on yhtä lailla oikeutettu osallistumaan – ja vastuussakin siitä. Totta kai 

vaikkapa teknologiayhtiön myyntipäällikkö mieluusti näkee tulevaisuuden yhä kattavammin 

digitaalisuuden määrittämänä. Mutta onko se sitä, mitä suurin osa meistä tahtoo? Usein vaikkapa 

palveluiden tai medioiden siirtämistä internetiin perustellaan ympäristönäkökulmilla – kun paperin 

tarve vähenee, metsiä säästyy. Samaan aikaan kuitenkin energiankulutus voi nousta lähes 

hallitsemattomasti, mikä on tietenkin kaikkea muuta kuin ongelmatonta.  

Digitaalisen median haitat tiedostavassa diskurssissa heijastuu suomalaisen kasvatuksen traditio 

siinä, että ruutujen äärellä vietetyn ajan nähdään olevan pois ”tervehenkisenä” pidetystä toiminnasta, 

kuten ulkoilusta, leikeistä ja kädentaitojen harjoittelusta. Sinänsä tämän tradition suosimisessa on 

tietysti vinha perä, koska lapsen aivojen sekä mentaalisten toimintojen kehitykselle juuri fyysinen 

liike on ensiarvoisen tärkeää. Liikkuva elämäntapa, joka opitaan jo varhaisvuosina, onkin 

tutkimuksen mukaan terveyden ja pitkäikäisyyden pohja. (Lissak, 2018; Mills ym., 2016.) 

Jatkotutkimusaiheena erityisen mielenkiintoinen voisi olla vaikkapa interventio- tai tapaustutkimus, 

jossa selvitettäisiin omalla äidinkielellä omasta lastenneuvolasta tai päiväkodista saadun 

mediakasvatuksen esitteen tai tietopaketin vaikutusta alle kouluikäisten lasten vanhempiin ja heidän 

kokemuksiinsa lasten mediakasvatuksessa. 
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