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1 Johdanto  

Tieto- ja viestintäteknologian muutos viime vuosikymmenten aikana on muuttanut 

merkittävällä tavalla elämää nyky-yhteiskunnassa. Erilaisten digitaalisten medioi-

den avulla esimerkiksi välitetään ja tuotetaan tietoa, ollaan vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa, osallistutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, työs-

kennellään ja opiskellaan. Digitaalisen median käyttö on tavallisempaa, helpom-

paa ja sen käyttö alkaa entistä aikaisemmin. Vuonna 2020 87 prosentilla suoma-

laisista kotitalouksista oli jokin tietokone ja 89 prosentilla kotitalouksista on inter-

netyhteys (Suomen virallinen tilasto, 2020). Kansainvälisesti vertailtuna suoma-

laislapset aloittavat tietokoneen ja internetin käytön yhtenä nuorimpien joukossa, 

esimerkiksi yli puolet suomalaisista on käyttänyt tietokonetta ensimmäisen kerran 

kuusivuotiaana tai nuorempana (OECD, 2015). Yleisimpiä digitaalisen median 

käyttötapoja suomalaisilla 16–24-vuotiailla nuorilla ovat musiikin kuuntelu, video-

palvelut, sähköposti, pikaviestit älypuhelimella ja yhteisöpalveluiden seuraami-

nen (Suomen virallinen tilasto, 2020, taulukko 17). Tämä muutos on tuonut mu-

kanaan keskustelua digitaalisen median käytöstä ja sen seurauksista, keskuste-

lun painottuessa erityisesti lapsiin ja nuoriin.  

 

Lapset ja nuoret muodostavat erityisen digitaalisen median käyttäjäryhmän ja 

heihin liitetään monenlaisia oletuksia. Arkikeskustelussa ja tutkimuksessa digi-

taalisen teknologian parissa kasvaneista puhutaan usein diginatiiveina, jotka ovat 

jotenkin perustavanlaatuisesti erilaisia verrattuna vanhempiin sukupolviin esimer-

kiksi oppimisen ja tiedonkäsittelyn suhteen (Prensky, 2001a). Käyttäjäryhmien 

erityisyyden lisäksi tämä aihe herättää ymmärrettävästikin paljon tunteita ja kan-

nanottoja esimerkiksi kasvattajien, vanhempien ja päättäjien keskuudessa sekä 

yleisessä julkisessa keskustelussa. Lapset ja nuoret monin paikoin uudenlai-

sessa monimutkaisessa digitaalisessa ekosysteemissä, mikä on suuri muutos 

verrattuna vanhempien sukupolvien kokemukseen (Granic ym., 2020). Lisäksi di-

gitaalinen media on aktiivisessa roolissa lähes kaikkien jokapäiväisessä elämäs-

sämme, mikä tekee teemasta myös henkilökohtaisen. On kiinnostavaa, miten 

paljon tunteita ja kannanottoja digitaalinen media herättää. Tämä innostus näkyy 

esimerkiksi kasvaneissa tutkimusten määrissä (Valkenburg, 2022). Mutta kuinka 

paljon ymmärrämme tätä ilmiötä kokonaisuudessaan?  
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Näiden muutosten ja huomion myötä lasten ja nuorten digitaalisen median käyt-

töä ja sen vaikutuksia on tutkittu paljon (Dickson ym., 2019; Orben, 2020a). Sa-

malla tutkimuksen laatu ja painotukset ovat herättäneet kritiikkiä. Julkisen kes-

kustelun lisäksi myös tutkimuksen kentällä korostuu huolidiskurssi ja digitaalinen 

media esitetään ääripäittäin joskus vahingon aiheuttajana ja joskus vain tämän 

hetken moraalipaniikkien kohteena (Bennett ym., 2010; Dickson ym., 2019; 

McKinnon ym., 2020; Orben 2020b; Parry ym., 2020). Suosittu näkemys diginatii-

vien yhtenäisestä ryhmästä on myös kumottu useasti (Bennett ym., 2010; Tiede-

neuvonnan kehittämishanke Sofi, 2021). Ihmiset käyttävät digitaalista mediaa 

monin eri tavoin, eivätkä nuoretkaan ole sen suhteen yhtenäinen ryhmä (Bennett 

ym., 2010; Ertiö ym., 2020; Kaarakainen ym. 2018; Li ym., 2016; Mannerström 

ym. 2018). Digitaalisen tutkimuksen kentällä onkin ylipäätään peräänkuulutettu 

tarvetta syvemmälle ymmärrykselle sen seurauksista tutkimuksen kehittämisen 

kautta esimerkiksi läpinäkyvien ja vankkojen analyyttisten käytäntöjen, teoreet-

tisten mallinnusten sekä luotettavien mittausten avulla (Parry ym., 2020).  

 

Tässä tutkielmassa paneudutaan suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen me-

dian käytöstä tehtyyn tuoreeseen tutkimukseen ja sen aiheisiin. Tavoitteena on 

selvittää, miten tätä teemaa on tutkittu, mitkä näkökulmat korostuvat tutkimuk-

sessa ja mitkä puolestaan ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Koska huomion 

kohteena on tästä teemasta tehty tutkimus, niin tämä tutkielma asettuu metatie-

teen viitekehykseen. Metatiede on tieteenhaara, joka arvioi ja pyrkii täten kehit-

tämään tutkimustapoja (Ioannidis ym., 2015). Olemassa olevan tutkimustiedon 

yhteenveto, tarkastelu laajasta näkökulmasta ja kriittinen arviointi on tärkeää, 

jotta saadaan tietoa siitä, minkälaista tietoa on saatavilla ja toisaalta millaisia tut-

kimusaukkoja on. Tutkimuksen arviointi on olennainen vaihe sen kehittämisessä, 

mikä taas mahdollistaa syvemmän ymmärryksen ilmiöstä, sekä laadukkaampaa 

tietoa suositusten, päätösten ja ylipäätään arkielämän valintojen tueksi. Lasten ja 

nuorten digitaalisen median käytön tutkimus on kiinnostava teema, koska ilmiö 

on verrattain uusi ja nopeasti kehittyvä, mutta on vielä paljon mitä emme siitä 

tiedä. Lisäksi aihe herättää paljon tunteita ja kiinnostusta, sekä alan tutkimusta 

kohtaan on esitetty erilaisia kehittämisvaatimuksia.  
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2 Teoreettinen tausta  

Digitaalinen media on laaja ja monipuolinen ilmiö, joka on kehittynyt ja laajentunut 

ajan saatossa paljon. Digitaalisen median tai ylipäätään teknologian käyttöä tut-

kitaan paljon ja yleisiä tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sen rooli hyvinvoinnin, 

tuottavuuden, ahdistuksen, aggression, koulutuksen, ihmissuhteiden sekä erityi-

sesti psykososiaalisen hyvinvoinnin ennustajana tai seurauksena (Parry ym., 

2020; Reeves ym., 2020). Tässä luvussa käydään ensin läpi olennaisimpia käsit-

teitä liittyen digitaaliseen mediaan, lapsiin ja nuoriin. Seuraavaksi käydään läpi, 

miten lapset ja nuorten muodostavat erityisen digitaalisen median käyttäjäryh-

män. Kolmannessa alaluvussa keskitytään digitaalisen median tutkimuksessa 

paikannettuun kritiikkiin.  

 

2.1 Digitaalinen media ja käsitteiden määrittely 

Digitaalisella medialla voidaan tarkoittaa hyvin monenlaista toimintaa ja sisältöä, 

joka tapahtuu ruudun välityksellä ja joka toimii digitaalisen teknologian avulla. Se 

pitää sisällään esimerkiksi erilaisten sisältöjen lukemisen ja tuottamisen, aktiivi-

sempaa vuorovaikutusta ja passiivisempaa seuraamista. Tästä laajasta ilmiöstä 

käytetään sekä tutkimuskirjallisuudessa että arkikielenkäytössä monia eri käsit-

teitä, jotka ovat osin päällekkäisiä. Digitaalinen media on esimerkiksi rajattu vain 

sosiaalisen mediaan ja pelaamiseen (Granic ym., 2020). Alan tutkimuksessa on-

kin tunnistettu tarve määritellä käsitteitä tarkemmin (Donoso ym. 2020; Haddon 

ym., 2020; Kaye ym., 2020), koska siitä ei ole yhtenäistä linjaa tutkimuskentän 

sisällä. Käsitteiden määrittely on siis tärkeää selkeyden vuoksi. Tässä tutkiel-

massa tarkoitetaan digitaalisella medialla laajaa kattokäsitettä, joka pitää sisäl-

lään monipuolisesti kaikenlaisen teknologiavälitteisen ruutuperustaisen toimin-

nan. Tavoitteena on tarkastella koko ilmiötä ja sen tutkimuskenttää laajasta nä-

kökulmasta sulkematta jotain sen osa-aluetta pois.  

 

Erilaista digitaalisen median sekä tieto- ja viestintäteknologian (information and 

communication technology, ICT) käyttöä kuvaavia käsitteitä ovat esimerkiksi ruu-

tuaika ja ruutuperustainen toiminta. Yleisesti käsitteellä ruutuaika (screentime) 

kuvataan erilaisten ruutujen äärellä käytettyä aikaa, jolloin se pitää sisällään eri 

laitteiden ja medioiden käytön, mutta tämän ilmiön määritelmät vaihtelevat paljon 

(Kaye ym., 2020). Myös käsite ruutuperustainen toiminta (screen-based activity) 
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kattaa erilaisten laitteiden teknologisvälitteisen käytön (Dickson ym., 2018). Esi-

merkiksi television, älypuhelimen, tablettien ja digitaalisten pelien parissa vietet-

tyä aikaa voidaan kuvata ruutuperustaiseksi toiminnaksi. Tällaiset kattokäsitteet 

kuten ruutuperustainen toiminta ja digitaalinen media pitävät sisällään keskenään 

hyvinkin erilaisia toimintoja (Kaye ym., 2020; Reeves ym., 2020). Kaikki ruutupe-

rustainen toiminta ei siis ole samanlaista, sillä ei ole samanlaisia tavoitteita, eikä 

samanlaisia seurauksia. Onkin tärkeää tuoda esiin, mistä puhutaan, kun puhu-

taan digitaalisen median käytöstä tai ruutuperustaisesta toiminnasta. Laajemmat 

kattokäsitteet eivät esimerkiksi ota kantaa siihen, onko kyse yhden vai useam-

man median ruutuperustaisesta käytöstä. Tarkempana kuvauksena on monen 

median samanaikainen käyttö (nk. media multitasking), jolla tarkoitetaan esimer-

kiksi viestien lähettäminen videoiden katselun ohella (Alho ym., 2022; Moisala 

ym., 2016).  

 

Digitaalisen median olennaisia käsitteitä ovat myös ne, jotka kuvaavat jotain tiet-

tyä digitaalista mediaa ja sen käyttöä. Sosiaalisella medialla (social media) tar-

koitetaan interaktiivisia digitaalisia alustoja, joiden välityksellä käyttäjät voivat esi-

merkiksi keskustella, jakaa sisältöä, luoda uutta ja muokata erilaisia sisältöjä 

(Kietzmann, ym., 2011). Rinnakkainen käsite tälle on sosiaalisiin verkostoihin pai-

nottuvat verkkoyhteisöpalvelut (social network sites, SNNs), joissa tehdään pro-

fiili rajoitetun järjestelmän sisällä ja jaetaan yhteyksiä toisten käyttäjien kanssa, 

jonka lisäksi näistä omien ja muiden jaettujen yhteyksistä on mahdollista luoda 

läpikäytäviä listoja (Boyd ym., 2007). Tässä tutkielmassa käytetään laajemmin 

käytössä olevaa termiä sosiaalinen media, joka pitää sisällään myös verkkoyh-

teisöpalvelut. Esimerkkejä sosiaalisen median alustoista ovat esimerkiksi Face-

book, Instagram, Twitter ja YouTube. Digitaalisten, erilaisilla laitteilla pelattujen ja 

ensisijaisesti viihdekäyttöön tarkoitettujen pelien pelaamisesta nimitetään pelaa-

miseksi (gaming), videopelaamiseksi (video gaming), tietokonepelaamiseksi 

(computer gaming) tai digitaaliseksi pelaamiseksi (digital gaming) (Meriläinen, 

2020). Tässä tutkielmassa käytetään näistä rinnakkaiskäsitteistä pelaamista ku-

vaamaan yllä kuvattua toimintaa.  
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Digitaalisten taitojen (digital skills) määritelmästä ei ole yhteneväistä määritelmää 

tutkimusyhteisössä, vaan moninaiset määritelmät digitaalisista taidoista vaihtele-

vat laajemmista ja syvällisistä kattokäsitteistä yksittäisiin digitaalisiin taitoihin, ku-

ten esimerkiksi informaatiolukutaitoon (Gallardo-Echenique, ym. 2015; Haddon 

ym., 2020; Kaarakainen ym., 2018). Rinnakkaiskäsitteinä käytetään myös tieto- 

ja viestintäteknisiä taitoja (tvt-taidot, ICT skills). Digitaalisten kompetenssien on 

esitetty koostuvan esimerkiksi tiedonhaun, teknisten, kommunikaation, sisällön-

tuottamisen, turvallisuuden ja ongelmaratkaisun monipuolisista taidoista (Ferrari, 

2013; Helsper ym., 2020). Tässä tutkielmassa tunnistetaan tämä tutkimusalalla 

vallitseva käsitteiden moninaisuus ja päällekkäisyys, ja käytetään digitaalisista 

taidoista rinnakkaiskäsitteineen laajaa määrittelyä, joka pitää sisällään niin laajan 

kattokäsitteen kuin yksittäiset tarkemmin rajatutkin taidot. Digitalisaation eli digi-

taalisen tietotekniikan yleistymisen eri elämän osa-alueilla kiihtyessä näiden tai-

tojen tärkeydestä puhutaan yhä enemmän. Lasten ja nuorten tieto- ja viestintä-

tekniset taidot ja kompetenssit ovat mukana esimerkiksi Perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (Opetushallitus, 2014).  

 

Digitaalisen median käyttötapoja ja taitoja kuvaavia käsitteitä on myös muita. Kä-

sitteellä digitaalinen osallistuminen (digital engagement) kuvataan laajasti mo-

nenlaista digitaalista toimintaa ja taitoja, joiden käyttö on arkipäiväistä ja lähes 

välttämätöntä nyky-yhteiskunnassa (Mannerström ym., 2018). Digitaalinen sitou-

tuminen näkyy esimerkiksi siinä, miten ja kuinka paljon yksilö hyödyntää digitaa-

lisia välineitä opiskelussa, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja vapaa-ajalla. Pai-

notuksia on monenlaisia. Käsite sosiodigitaalinen osallistuminen (socio-digital 

participation, SDP) kuvataan puolestaan teknologiavälitteistä vuorovaikutusta, ja-

kamista, yhteydenpitoa ja muuta sosiaalista toimintaa esimerkiksi (Li ym., 2016).  

 

Lapsi ja nuori ovat käsitteitä, joita käytetään myös arkikielessä. Yksiselitteisiä ikä-

rajoja näiden kahden käsitteen välillä ei ole, vaan niitä käytetään osin myös pääl-

lekkäin. Lakikielessä lapsi määritellään usein alle 18-vuotiaaksi. Esimerkiksi Yh-

distyneiden kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus, jonka Suomikin on ratifi-

oinut, määrittelee lapsiksi myös kaikki alle 18-vuotiaat (Convention on the rights 

of the child, 1989). Yhdistyneet kansakunnat määrittelevät puolestaan nuoriksi 
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kaikki 15–24-vuotiaat. Suomen nuorisolaissa nuorella tarkoitetaan alle 29-vuoti-

asta, mutta jos on kyse rikoksesta, niin nuoreksi rikoksentekijäksi katsotaan 15-

vuotiaasta alle 21-vuotiaisiin (Laki nuorista rikoksentekijöistä 262/1940; Nuori-

solaki 1285/2016).   

 

Lapsuuden ja nuoruuden välinen raja on häilyvä ja vaihteleva. Käsitys nuoruu-

desta on myös muuttunut, kun rajaa myös nuoruuden ja aikuisuudenkin välillä on 

pohdittu. Julkisessa keskustelussa puhutaan myös pidentyneestä nuoruudesta, 

jolla tarkoitetaan muutosta nuoruuden määrittelyssä niin, että yleinen mielipide 

nuoruuden ja aikuisuuden elämänvaiheiden rajasta on siirtynyt aiempaa myöhäi-

semmäksi. Lisäksi myös lasten ja nuorten itsemäärittely siitä, mihin ryhmään he 

kuuluvat, voi vaihdella. Tässä tutkielmassa tunnistetaan, ettei lasten ja nuorten 

käsitteisiin ole yksiselitteisiä muut määritelmät ulossulkevia määrittelyitä. Aineis-

ton keruuvaiheessa haettiin alle 25-vuotiaita lapsia ja nuoria käsitteleviä tutkimuk-

sia. Johdonmukaisuuden vuoksi jokin ikäraja oli asetettava ja rajauksella alle 25-

vuotiaat saatiin mukaan monipuolisesti lasten ja nuorten digitaalisen median käy-

tön tutkimusta. Tulosten esittelyssä luvussa 5.1 on kuvattu yli 25-vuotiaita aikui-

sina, jotta pystyttiin tarkastelemaan eroa tutkimusten kohderyhmien painotuksia. 

Aineistoa on kuvattu tarkemmin luvussa 4.1 ja tuloksia luvussa 5. 

 

2.2 Lapset ja nuoret digitaalisen median käyttäjinä 

Lapset ja nuoret muodostavat digitaalisen median käytön suhteen mielenkiintoi-

sen käyttäjäryhmän, johon liittyy paljon mielikuvia, sääntöjä, suojelua sekä kiin-

nostusta tutkia aihetta lisää. Pelkän iän lisäksi digitaalisen median parissa kas-

vaneisiin sukupolviin liittyy oletuksia ja erityisyyttä, joista tunnetuin on diginatii-

vien (digital natives) (Prensky, 2001a) käsite. Lasten ja nuorten digitaalisen me-

dian käyttäjäryhmien erityislaatuisuus näkyy esimerkiksi heille erikseen määritel-

lyissä osaamistavoitteissa, suosituksissa ja oikeuksissa. Heidän digitaalisen me-

dian käyttötapojaan on tutkittu paljon. Yhtenäisistä mielikuvista ja suosituksista 

huolimatta, lapset ja nuoret eivät ole digitaalisen median käyttäjinä yksi ho-

mogeeninen ryhmä, vaan ihmiset käyttävät sitä monin eri tavoin (Bennett ym., 

2010; Li ym., 2016; Kaarakainen ym. 2018; Ertiö ym., 2020). 
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Erilaisten sukupolvinäkökulmien mukaan digitaalisen median käytön parissa kas-

vaneet nuoremmat sukupolvet ovat sen käytön myötä jotenkin perustavanlaatui-

sesti erilaisia verrattuna vanhempiin sukupolviin, jotka eivät ole kasvaneet käyt-

täen digitaalista mediaa. Kaksi erityisen tunnettua käsitettä tältä saralta ovat di-

ginatiivien (digital natives) (Prensky, 2001a) ja nettisukupolven (the net genera-

tion / the N-gen) (Tapscott, 1998) käsitteet. Teorian mukaan diginatiivien aivot 

ovat fysiologisesti erilaiset, eli he käsittelevät ja omaksuvat tietoa eri tavoin kuin 

heitä vanhemmat sukupolvet, jotka eivät ole käyttäneet digitaalista mediaa sa-

malla tavalla lapsuudessaan (Prensky, 2001b). Digitaalisen median parissa kas-

vaneilla on erilaiset tarpeet ja tavat oppia, sekä lisäksi heidän digitaitonsa ovat 

yhteneväisesti korkealla tasolla (Prensky, 2001a; Tapscott, 1998). Prensky on 

myöhemmin siirtynyt pois diginatiivi-käsitteen käytöstä digitaalisen viisauden (di-

gital wisdom) käsitteeseen, joka kuvaa kykyä hyödyntää teknologiaa sellaisissa 

tilanteissa, jossa se lisää ajattelua, ymmärrystä ja mahdollistaa sellaisen toimin-

nan, joka ei olisi mahdollista ilman teknologiaa (Prensky, 2009). Tästä huolimatta 

lasten ja nuorten digitaalisen median käytöstä puhuttaessa elää yhä olettamus 

diginatiivit ja digimuukalaiset -tyyppinen jako nuorempien ja vanhempien suku-

polvien erilaisuudesta.  

 

Diginatiivimyytin mukaisesti nuorempien sukupolvien on esitetty olevan digitaa-

listen työvälineiden suhteen lähtökohtaisesti taitavampia ja niiden opettelu on 

heille helpompaa. Digitaalisen median käytön edellyttämät tiedot ja taidot, kuten 

tietotekniset taidot sekä tiedon hankinta, sisällön tuottaminen ja kriittinen lukutaito 

eivät kuitenkaan ole kenellekään sisäsyntyisiä taitoja, vaan ne vaativat opettelua 

(Leino ym., 2019). Lapset ja nuoret voivat kuitenkin oppia uusia kykyjä aikuisia 

nopeammin tietyissä kehitysvaiheissa, mutta toisaalta aikuisten oppimista vauh-

dittavat heidän ajansaatossa kartuttamansa laajemmat tiedot ja taidot (Tiedeneu-

vonnan kehittämishanke Sofi, 2021). Lasten ja nuorten digitaalisen median käy-

tön määrällistä vaihtelua koulussa ja vapaa-ajalla onkin tutkittu ja tälle väitteelle 

on löydetty myös tukea. Erään pitkittäistutkimuksen mukaan niiden oppilaiden, 

jotka käyttäisivät mieluummin digitaalisia välineitä opiskelussa ja heillä oli siihen 

koulussa mahdollisuus, niin heidän opiskeluintonsa oli myös vahvempi (Hietajärvi 

ym., 2020). Vastaavasti jos digitaalisten välineiden käyttöön ei ollut koulussa 

mahdollisuutta tästä tarpeesta huolimatta, niin se alensi oppilaiden opiskeluintoa 



13 
 

(Hietajärvi ym., 2020).  

 

Teknologian ja digitaalisen median kehittyminen ovat laajentaneet ja nostaneet 

sen vaatimuksia, mitä digitaidoilla tarkoitetaan. Suomalaisten nuorten moniluku-

taito, eli tiedon hankkimisen, tuottamisen ja arvioinnin taidot ovat kansainvälisesti 

vertailtuna korkeimmilla sijoilla (Leino ym., 2019). Digitaitojen puolesta yhtenäistä 

sukupolvea ei kuitenkaan ole havaittu, vaan tieto- ja taitotaso vaihtelee myös 

nuorempien sukupolvien keskuudessa (Mannerström ym., 2022). Esimerkiksi 

monilukutaitoa tutkittaessa 30 prosentilla osallistuneista suomalaisnuorista oli 

erinomainen osaamistaso ja noin 28 prosentilla oli heikko vain rutiininomaisiin 

tehtäviin riittävä osaamistaso (Leino ym., 2019). 

 

Lasten ja nuorten riittävien digitaalisten taitojen hallinta koetaan tärkeäksi, mikä 

näkyy esimerkiksi uusimman opetussuunnitelman oppimistavoitteissa. Siinä on 

nostettu yhtenä kaikki oppiaineet läpileikkaavina laaja-alaisen oppimisen osa-alu-

eena tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, jota huomioidaan perusopetuk-

sen jokaisena lukuvuonna (Opetushallitus, 2014). Oppilaiden ja opiskelijoiden 

tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä osa-alueella, jotka 

ovat 1) käytännön taidot ja oma tuottaminen, 2) vastuullinen ja turvallinen toi-

minta, 3) tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely, sekä 4) vuorovaikutus 

ja verkostoituminen (Opetushallitus, 2014). Tvt –taidot, hallinta ja ymmärrys on 

siis määritetty niin tärkeiksi lapsille ja nuorille, että niidenoppimiseen on panos-

tettu läpi perusopetuksen, johon kaikki osallistuvat.  

 

Lasten oikeuksista ja niiden kunnioituksista tunnetuin on Yhdistyneiden kansa-

kuntien Lasten oikeuksien sopimus (1989). Se on maailman laajimmin ratifioitu 

ihmisoikeussopimus, joka pitää sisällään lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja aset-

taa valtioille vastuun huolehtia niiden toteuttamisesta. Kyseisessä sopimuksen 

artiklan 17 mukaan lapsella on oikeus saada tietoa esimerkiksi joukkotiedotusvä-

lineiden kautta, tiedotusvälineiden tulee tuottaa lapsen hyvinvointia ja kehitystä 

tukevaa aineistoa, sekä lasta tulee suojella hänen hyvinvoinnilleen vahingolliselta 

aineistolta (Convention on the rights of the child, 1989). Digitaalinen media pitää 

sisällään monia joukkotiedotusvälineitä ja on täten tärkeä tapa jakaa tietoa. Eu-

roopan neuvosto on tehnyt tarkemmat suositukset juuri digitaalisiin ympäristöihin, 
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ja miten niissä tulisi kunnioittaa, suojella ja toteuttaa lasten oikeuksia (Council of 

Europe, 2018). Kattavista toimenpide-ehdotuksien teemoja ovat kaikkien lasten 

pääsy digitaalisiin ympäristöihin, oikeus saada tietoa ja ilmaista itseään, oikeus 

osallistua ja viihtyä, oikeus yksityisyydensuojaan, oikeus koulutukseen, oikeus 

suojeluun, sekä oikeus vaatia muutoksia, jos lapsen oikeuksia on rikottu digitaa-

lisissa ympäristöissä (Council of Europe, 2018). Digitaalisen median käyttö kas-

vaa kaikkialla maailmassa, mutta suurimmat käyttöasteet ovat globaalissa poh-

joisessa (Livingstone, 2014). Lasten ja nuorten oikeuksista puhuttaessa tuleekin 

muistaa, etteivät käyttömahdollisuudet jakaudu kansainvälisesti tasan. 

 

Lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä on siis pohdittu, säännelty ja tutkittu 

monesta näkökulmasta. Lasten ja nuorten digitaalisen median käyttötapoja tut-

kittaessa ne näyttäytyvät arkisina ja monipuolisina. Suurin osa nuorista on digi-

taalisen median käyttäjinä tavanomaisia, eli heidän käyttötottumuksissaan ei mi-

kään korostu selkeästi (Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi, 2021). Eri koulu-

tusvaiheissa olevien lasten ja nuorten syitä käyttää digitaalista mediaa ovat eri-

tyisesti sosiaalisten suhteiden ylläpito, tiedon hankkiminen, erilaisten medioiden 

kuten kuvien ja videoiden luominen ja jakaminen, sekä erilainen digitaalinen pe-

laaminen (Hietajärvi ym., 2019; Hietajärvi ym., 2016). Digitaalinen media on ylei-

sesti suosittu ja tunteita herättävä aihe julkisessa keskustelussa ja tutkimuk-

sessa, erityisesti silloin kun teemana on lasten ja nuorten ruutuperustainen toi-

minta. Lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöön liittyy monenlaisia mieliku-

via, taitovaatimuksia, suosituksia, kysymyksiä oikeuksista ja tunnepitoista julkista 

keskustelua.  

 
 

2.3 Painotukset ja kritiikki digitaalisen median tutkimusta koh-

taan  

Kiinnostus digitaalisen median käytön moninaisten käyttötapojen ja seurausten 

ymmärtämiseen on kasvanut teknologian kehittymisen ja digitaalisen median 

käytön lisääntymisen myötä. Huomio tätä aihetta kohtaan näkyy sekä julkisessa 

keskustelussa että tehdyssä tutkimuksessa (Parry ym., 2020). Tutkimusta tästä 

teemasta tehdään koko ajan enemmän, mutta määrän sijaan huomio tulisi kiin-
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nittää tutkimuksen laatuun liittyvien ongelmien parantamiseen (Kardefelt-Wint-

her, 2017). Tässä luvussa eritellään digimedian tutkimuksen tunnistettuja kehi-

tyskohtia sekä tunteiden painotusta tutkimuksessa.  

 

2.3.1 Tutkimuksen tunnistetut kehityskohdat  

Digitaalisen median käytön tutkimuksesta on paikannettu lukuisia kehityskoh-

teita. Tutkimuksellisten kehityskohtien tunnistaminen on tärkeää, sillä se on vält-

tämätön vaihe tutkimuksen laadun kehittämiseen. Laadukas tutkimus taas puo-

lestaan on edellytys laajemmalle ymmärrykselle siitä, miten lapset ja nuoret käyt-

tävät digitaalista mediaa ja minkälaisessa roolissa se on heidän elämässään.  

 

Digitaalisen median käytön tutkimuksessa on tunnistettu myös tarve teorian ja 

metodologian kehittämiselle (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Tämän kritiikin 

taustalla on se, etteivät tutkimuksessa vallalla oleva seuraavassa luvussa esitel-

tävä huolinäkökulma ja käytön määrän mittaukset vastaa sitä, miten monipuoli-

sesta ilmiöstä on digitaalisen median kohdalla kyse (Orben ym., 2020). Digitaali-

sen median käyttö mahdollistaa hyvin monenlaista toimintaa, esimerkiksi niin 

passiivisempaa seuraamista kuin aktiivista toimijuutta, joten tutkimuksessa tulisi 

keskittyä määrän sijaan laatuun eli siihen, mitä tehdään ja miten (Orben ym., 

2020). Näiden nykyisten haasteiden ratkaisuksi on esitetty sekä uusia tutkimuk-

sellisia lähestymistapoja (Granic ym., 2020), että jatkuvaa kehittämistä jo ole-

massa olevaa toimivaa teoriapohjaa (Orben ym., 2020). Digitaalisen median tut-

kimukseen onkin esitetty monia kehitystoimia, systemaattista mielekkäiden teo-

reettisten viitekehysten ja luotettavan tutkimusaineiston käyttöä, sekä kokonais-

valtaista teoreettista ja metodologista kehitystä koko alalle (Orben ym., 2020; 

Granic ym., 2020).  

 

Kritiikin kohteena on ollut myös käsitteiden määrittelyn laajuus ja vaihtelevuus. 

Käsitteitä koskevan kritiikin mukaan digitaalisesta mediasta käytetyt käsitteet 

ovat monesti liian laajoja tai muuten epäselviä (Kaye ym., 2020; Reeves ym., 

2020). Jos käytetään liian laajoja käsitteitä, niin tutkimustulokset eivät välttämättä 

kerrokaan siitä, mistä on ollut tarkoitus. Esimerkiksi sen sijaan, että älypuhelimen 

käyttö tutkitaan yhtenä käsitteenä, niin se voitaisiin nähdä laajempana kokonai-

suutena, joka itse asiassa pitää sisällään monta erilaista digitaalisia medioita ja 
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niiden käyttötapoja (Humphreys ym., 2018). Yksi laaja käsite pitää siis sisällään 

hyvin monenlaista toimintaa. Tällöin huolellisemmalla rajauksella ja määrittelyllä 

voitaisiin saada tarkempaa tietoa. Laajojen kokonaisuuksien sijaan on kannus-

tettu tutkimaan yksittäisten tai rajatumpien digitaalisten medioiden käytön seu-

rauksia (Dickson ym., 2019; Orben 2020a).  

 

Laajojen käsitteiden käyttö luo haasteita myös tutkimustulosten keskinäiseen ver-

tailuun ja yhteenvetoihin (Haddon ym., 2020). Ilman yhdenmukaisia käsitteitä sa-

masta ilmiöstä voidaan käyttää eri käsitteitä, tai päinvastoin käyttää samaa käsi-

tettä tarkoittaen sillä eri asiaa. Tutkimuskirjallisuudesta on esimerkiksi paikan-

nettu yhdeksän eri käsitettä, joilla tarkoitetaan ruutuaikaa (Kaye ym., 2020, 2). 

Ilman yhteneväisiä käsitteitä konsensuksen saavuttaminen tutkimusyhteisön si-

sällä on haastavaa (Haddon ym., 2020).  

 

Digitaalisen median käytöstä tehtyä tutkimusta on kritisoitu myös tutkimusaineis-

tojen puolesta. Kattavien aineistojen ja luotettavien mittauksien tavoitteena on 

saada tarkasti tietoa juuri siitä, mikä on asetettu tutkimuksen kohteeksi. Digitaa-

lisen median tutkimuksen yleisimmät aineistoihin liittyvät kritiikin aiheet ovat tut-

kimusaineistojen painottuminen itsearviointiaineistoihin ja poikkileikkausasetel-

miin. Tutkimuksissa käytetään usein itsearviointia tapana saada tietoa informant-

tien digitaalisen median käytön määrästä ja/tai kestosta (Kardefelt-Winther, 2017; 

Parry ym., 2020; Reeves ym., 2020). Ihmisillä on kuitenkin taipumuksena yli- tai 

aliarvioida omaa digitaalisen median käyttöään (Andrews ym., 2015; Kaarakai-

nen ym., 2018; Kaye ym., 2020; Parry ym., 2020). Itsearviointiaineistojen avulla 

ei siis saada yhtä luotettavaa tietoa, kuin objektiivisemmilla menetelmillä (esimer-

kiksi usage logs), jonka vuoksi itsearviointimateriaalien käyttäminen digitaalisen 

median käytön tutkimuksessa on kyseenalaistettu (Kaye ym, 2020; Parry ym., 

2020). Yksi syy siihen, ettei objektiivisempia aineistonkeruumenetelmiä ole kehi-

tetty tai otettu laajemmin käyttöön, ovat niihin liittyvät yksityisyyden, turvallisuu-

den sekä menetelmälliset haasteet (Kaye ym, 2020). Vaikka itsearviointiaineisto-

jen käyttöön liittyviä haasteita on paikannettu, niin kyseistä aineistonkeruumene-

telmää käytetään digitaalisen median käytön tutkimuksessa edelleen runsaasti.  
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Itsearviointiaineistojen lisäksi on nostettu esiin poikkileikkausotantojen yleisyys 

digitaalisen median käytön tutkimuksessa (Dickson ym., 2019; Valkenburg, 

2022). Poikkileikkaustutkimuksen aineisto kerätään ja mitataan yhdellä kertaa. 

Jos aineisto kerättäisiin useammalla kerralla ja riittävän pitkällä aikavälillä, niin se 

mahdollistaisi myös mahdollisten muutosten havaitsemisen ja niiden seurausten 

tarkemman analysoimisen (Kardefelt-Winther, 2017). Pitkittäistutkimusten avulla 

olisi siis mahdollista saada tietoa siitä, miten digitaalisen median käyttö vaikuttaa 

lapsiin ja nuoriin pidemmällä aikavälillä. Digitaalisen median tutkimuksessa onkin 

peräänkuulutettu pitkittäistutkimuksia, jotta ilmiön syy-seuraus- eli kausaalisuh-

teita voitaisiin ymmärtää paremmin (Odgers ym., 2020; Orben 2020a; Kardefelt-

Winther, 2017; Stoilova ym., 2021; Valkenburg, 2022). On kannustettu myös pit-

kittäistutkimuksiin, joiden aineisto on kerätty juuri tiettyä tutkimusta varten (Dick-

son ym., 2019). Pitkittäistutkimusten lisäksi on ehdotettu myös laadukkaiden ko-

keellisten tutkimusten hyödyntämistä kausaalisuhteiden kattavamman kokonais-

käsityksen muodostamisessa (Kaye ym., 2020; Reeves ym., 2020; Valkenburg, 

2022). Digitaalisen median tutkimuksessa olisikin tarve lisätä pitkittäistutkimuk-

sia, kokeellisia tutkimuksia sekä laajoja ja edustavia otoksia. 

 

Lisäksi yleisesti psykologiassa ja yhteiskuntatieteissä on nostettu esiin tarve yk-

silökeskeisten tutkimusmenetelmien lisäämistä pitkään hallinneiden ihmisten vä-

listen menetelmien rinnalle (Moeller, 2022). Menetelmät, jotka keskittyvät ryhmän 

sisäisten vaihteluiden sijaan yksilöiden ymmärtämiseen, ennustamiseen ja hoita-

miseen, tutkivat sitä, miten muuttujat kehittyvät yksilöissä ajan saatossa, tai miten 

tutkitut muuttujat asemoituvat toisiinsa eri yksilöissä tiettynä ajankohtana 

(Moeller, 2022). Tutkimuksen yksilönäkökulma liittyy myös tutkimusten uskotta-

vuuteen, sillä monet teoriat ja tutkimustulokset selittävät yksilöiden toimintaa pe-

rustuen analyyseihin, joissa on tutkittu ihmisten välisiä vaihteluita, eli toisin sa-

noen tutkimuksen menetelmät ja teoria eivät ole linjassa keskenään (Moeller, 

2022). Digitaalisen median vaikutusten tutkimuksessa on myös nostettu esiin tar-

vetta yksilöllisten erojen selittämiselle (DSMM, Differential susceptibility to media 

effects model) (Piotrowski ym., 2015). Näkökulman mukaan digitaalisen median 

käyttö ei vaikuta kaikkiin samalla tavoin, vaan erilaiset yksilölliset ominaisuudet 

herkistävät todennäköisyyksiä käytön positiivisille ja negatiivisille seurauksille 

sekä niiden voimakkuudelle eri tavoin (Piotrowski ym., 2015). Digitaalisen median 



18 
 

käytön tutkimuksessa on kannustettu myös yhdistämään idiografisia eli yksittäis-

tapauksia tutkivia menetelmiä ja nomoteettisia eli yleisluonteisia ihmisten välisiä 

menetelmiä (Valkenburg ym., 2022).  

 

Suosituksia digitaalisen median käytön tutkimuksen kehittämiseksi on tehty myös 

tutkimusten toistettavuuden ja tulosten luotettavuuden suhteen. Tapoja tähän on 

esimerkiksi hypoteesien rekisteröinti ennen aineiston keruuta, sekä raakadatan 

ja analyysikoodien avoin jakaminen julkaisujen yhteydessä (Kardefelt-Winther, 

2017). Näin tutkimuksen toteutus on läpinäkyvämpi ja lukijan on mahdollista ar-

vioida perusteellisemmin tutkimuksen valintoja, tuloksia sekä niistä vedettyjä joh-

topäätöksiä ja suosituksia (Kardefelt-Winther, 2017). Suomessa on myös kan-

nustettu avoimen tieteen käytäntöihin, kuten tutkimusjulkaisuiden avoimeen saa-

tavuuteen, tutkimuksen teon toimintakulttuurin avoimuuteen sekä edellä mainit-

tujen tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimeen saatavuuteen (Avoimen tie-

teen koordinaatio, 2020). Tällaiset kehitysehdotukset tuovat mahdollisuuksia tut-

kimuksen kehittämiseen.   

 

Omat haasteensa digitaalisen median käytön tutkimukseen tuo myös se, miten 

nopeasti kehittyvä ja muuttuva ilmiö on kyseessä. Tutkimuksessa tuleekin varau-

tua siihen, miten nopeasti digitaalinen media kehittyy ja tulee kehittymään tule-

vaisuudessa (Orben ym., 2020). Tämä haastaa kehittämään teorian ja metodo-

logian sen verran ketteriksi, että ne pystyvät sopeutumaan tuleviin muutoksiin 

(Orben ym., 2020). Digitaalisen median tutkimuksen kehityskohteiksi on paikan-

nettu esimerkiksi teorian ja metodologian puutteet, tarve käsitteiden tarkemmalle 

määrittelylle sekä luotettavampien aineistojen kerääminen. Näiden haasteiden 

paikantaminen on tärkeä osa ratkaisujen etsimistä, mikä puolestaan mahdollistaa 

laadukkaamman ja luotettavamman ymmärryksen digitaalisen median käytön eri-

laisista seurauksista. Laadukas tutkimus on myös edellytyksenä sille, että digi-

taalisen median tutkimustieto huomioidaan jatkossakin keskusteluissa sen vaiku-

tuksista yhteiskuntaan. Kehityskohtien paikantaminen on arvokasta työtä, jonka 

myötä laadukkaampaa tutkimusta on vaadittu ja tehdään koko ajan enemmän. 

Digitaalisen median tutkimuskenttä vaikuttaakin olevan muutosvaiheessa. 
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2.3.2 Tunteiden korostuneisuus tutkimuksessa 

Tutkimus ja keskustelu digitaalisesta kehityksestä on herättänyt tunteita läpi his-

torian. Digitaalisten innovaatioiden yleistyminen, vaikutus arkeen ja käyttötapojen 

muutos herättävät monesti huolta. Uusien teknologioiden käyttöönotto synnyttää 

huolireaktion, ja halun ymmärtää niiden vaikutuksia yleisesti yhteiskuntaan (Or-

ben, 2020b). Tämä ketju korostuu erityisesti lasten ja nuorten käyttäjäryhmien 

kohdalla (Orben, 2020b). Tämä ilmiö ei ole uusi, vaan sen toistuvuudessa on 

nähtävissä samankaltainen kaava, joka toistuu uusien innovaatioiden ja muutos-

ten kohdalla. Hyvin samanlaisia korostuneita huolireaktioita on nähty erilaisten 

digitaalisten medioiden kanssa (esimerkiksi radio ja televisio), mutta lisäksi myös 

muissa lasten ja nuorten parissa suosituissa asioissa (esimerkiksi sarjakuvat ja 

rock-musiikki) (Bennett ym., 2010; Orben, 2020b). Samankaltainen huolikeskei-

syys on säilynyt tutkimuksessa, vaikka teknologia ja sen käyttötavat ovat kehitty-

neet vuosien saatossa paljon. Tutkimuskentällä näkyvät tunnepitoisuuden ääri-

päät, kun digitaalisen median käyttöä tulkitaan tuhoavana voimana tai toisaalta 

automaattisena huolireaktioiden kehänä (Parry ym., 2020). Vaikuttaakin siltä, että 

sekä digitaalisuuteen että lapsiin ja nuoriin liittyvät teemat herättävät toistuvasti 

tunnereaktioita.  

 

Teknologiapaniikkien jatkumoa on kuvattu Sisyfoksen kehäksi, joka toistuu aina 

samanlaisena uusien teknologien syntyessä (Orben, 2020b). Teknologisen inno-

vaation myötä syntyy paniikkireaktio, jonka taustaksi on esitetty esimerkiksi tek-

nologista determinismiä ja moraalipaniikkia (Orben, 2020b). Teknologisella de-

terminismi tarkoitetaan näkemystä teknologiasta niin vahvana voimana, että se 

nähdään pääasiallisena selityksenä kaikkiin yhteiskunnassa tapahtuviin muutok-

siin (Leonardi, 2012). Moraalipaniikilla puolestaan kuvataan nopeasti nousevaa 

huolireaktiota, joka monesti kohdistetaan erityisesti niihin yhteiskunnan jäseniin, 

jotka eivät ole valta-asemassa (Orben, 2020b). Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi 

lapset ja nuoret.  

 

Sisyfoksen kehässä paniikkireaktiota seuraa huolen poliittinen ulkoistaminen tie-

teelle, eli poliittiset auktoriteetit peräänkuuluttavat tieteellistä tutkimusta yhteis-

kunnallista huolta herättävästä teemasta, jolloin myös ratkaisujen esittäminen an-
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netaan tieteen tehtäväksi (Orben, 2020b). Toisin sanoen yleistä huolta tyynnytel-

lään poliittisten tahojen toimesta esimerkiksi viittaamalla tutkimuksiin, sekä tilaa-

malla ja rahoittamalla sitä (Orben, 2020b). Kehän kolmantena vaiheena on pyö-

rän keksiminen uudestaan, mikä tiivistää digitaalisen median tutkimuksen toistu-

vuutta, kun uusien teknologioiden kohdalla tutkitaan yhä uudestaan samoista tut-

kimuskysymyksiä, joita vanhempien teknologioiden kohdalla on jo aiemmin tut-

kittu (Orben, 2020b). Sen sijaan, että tutkimuksessa keskityttäisiin pitkäjäntei-

seen teoriataustan kehittämiseen tai yhtenäisyyden hakemiseen alan sisällä, niin 

tutkimusta ohjaa seuraava käytännön ongelma uuden teknologisen innovaation 

muodossa (Orben, 2020b). Sisyfoksen kehä alkaa siis aina alusta uuden tekno-

logian yleistyessä, paniikkireaktiot toistuvat ja digitaalisen median tutkimus jää 

kokonaisuudessaan puutteelliseksi.  

 

Tämänhetkisiä lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöön liittyviä huolidis-

kursseja on monia. Vahvana ovat esimerkiksi internet addiktioon ja muihin ter-

veysvaikutuksiin liittyvät huolenaiheet sekä vastuukysymykset (McKinnon ym., 

2020). Myös mielenterveyteen ja laajemmin psykososiaaliseen hyvinvointiin liit-

tyvät kysymykset herättävät huolta yhä enenevissä määrin (Dickson ym., 2019; 

Valkenburg, 2022). Nykyisessä tutkimuksessa korostu digitaalisen median käyt-

töön liittyvät huolet, vaikkakin myös sen positiivisia vaikutuksia tuodaan esiin 

(Dickson ym., 2019). Lapset ja nuoret asemoidaan monesti suojelun kohteeksi, 

mutta he ovat myös itse tietoisia digitaalisen median käytön uhista ja haasteita, 

joita he osaavat vaivatta eritellä yksityiskohtaisesti (Third ym., 2014). 

 

Tunteilla ja yleisellä huolestuneisuudella on monia seurauksia digitaalisen me-

dian tutkimukselle. Ne ovat monesti kimmoke tutkimuksen aloittamiselle ja lisäksi 

huoleen vastatessa tutkimus lähtee vastaamaan samankaltaisiin tutkimusongel-

miin (Orben, 2020b). Tutkimus on painottunut digitaalisen median käytön haittoi-

hin, jolloin käytön myönteiset seuraukset jäävät huomattavasti vähemmälle huo-

miolle (Stoilova ym., 2021). Digitaalisen median käytöstä on peräänkuulutettu 

monipuolista tutkimustietoa, jotta positiivisia vaikutuksia voidaan vahvistaa ja ne-

gatiivisia ehkäistä (Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi, 2021).  
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Tunteiden korostuneisuus digitaalisen median käytön tutkimuksessa ja erityisesti 

lasten ja nuorten kohdalla on ymmärrettävää, sillä teknologia on isossa roolissa 

lähes koko väestön arjessa, mikä tekee teemasta henkilökohtaista. Lisäksi tek-

nologia kehittyy ja uusia innovaatioita nousee käyttöön koko ajan, mikä tuo tois-

tuvasti tunteen uutuudesta. Mittava tutkimuksen peräänkuuluttaminen tästä ilmi-

östä tuo myös arvostusta, tukea ja rahoitusta tutkijoille (Orben, 2020b). Tunteiden 

korostuneisuus ja paniikkireaktioiden synnyttämät tutkimuskysymykset eivät kui-

tenkaan tuo laajempaa selkeyttä, rakennetta ja yhdenmukaisia näkemyksiä tälle 

alalle. Paniikkireaktioista lähtevä digitaalisen median tutkimus toistuu kehämäi-

sesti hyvin samanlaisena, jolloin juuri kuin johonkin teemaan ollaan syventy-

mässä sekä muodostamassa tehokkaat ja toimivat mallit teknologian tutkimiseen, 

niin seuraava uusi teknologia ja paniikkireaktio aloittaa kehän alusta (Orben, 

2020b). Tiede etenee hitaammin kuin teknologia ja paniikkireaktiot vaikuttavat 

pysyvän vakioina, jolloin tunnepitoinen tutkimus jatkuu.  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita suoma-

laisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä sekä sitä koskevaa tutki-

musta. Digitaalisen median korkea käyttöaste (Suomen virallinen tilasto, 2020) 

sekä erityisesti lasten ja nuorten digitaalisen median käytöstä käytävä tunnepitoi-

nen julkinen keskustelu johdattelivat tutkimusongelman valintaa. Näiden syiden 

lisäksi digitaalisen median tutkimuskentän arvolatautuneisuus ja tutkimuksen laa-

dun kommentointi tutkimuskirjallisuudessa ohjasivat katseen juuri aiheesta teh-

tyyn tutkimukseen. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millä tavoin suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä on 

tutkittu vuosina 2015–2020?  

2. Mitkä teemat ja aiheet korostuvat digitaalisen median käyttöä koskevassa 

tutkimuksessa?  
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4 Tutkimuksen toteutus  

Tutkimusongelmana oli suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käy-

tön tutkimus. Tästä näkökulmasta tekee mielenkiintoisen digitaalisen median tut-

kimuksen arvolatautuneisuus (luku 2.3.2), tunnistetut kehityskohdat (luku 2.3.1) 

sekä juuri lasten ja nuorten käyttöön liittyvä erityisyys (luku 2.2). Luvussa 4.1 esi-

tellään tutkimuksen aineisto ja sen kohdalla tehdyt valinnat. Sitä seuraavassa lu-

vussa 4.2 käydään läpi aineiston käsittely ja analyysin vaiheet.  

 

4.1 Aineiston kuvaus 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu tutkimusartikkeleista, joiden avulla on mah-

dollista saada käsitys siitä, minkälaista tutkimusta suomalaisten lasten ja nuorten 

digitaalisen median käytöstä on tehty. Pääsin tutustumaan aineistoon ensimmäi-

sen kerran työskentelemällä Tiedeneuvontahanke Sofin julkaisun Ilmiökartta: Di-

gitaalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin (2021) osana työste-

tyn tutkimusaukkojen kartoituksen (evidence gap map) parissa. Ilmiökartta vetää 

monipuolisesti yhteen digitaalisen median vaikutuksista tehtyä tieteellistä tietoa, 

ja sen yhtenä osana tutkimusaukkojen kartoitus kuvaa sitä, minkälaista tutki-

musta aiheesta on tehty ja mitkä teemat ovat jääneet vähemmälle tarkastelulle 

(Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi, 2021). Luokittelutyöni jälkeen jatkoin sa-

man aineiston parissa tätä tutkielmaa varten.  

 

Aineiston keruussa oli useampi vaihe. Suurimman osan artikkeliaineistosta koosti 

informaatikko Maria Hakalahti keväällä 2020, jota täydensi myöhemmin Lauri 

Hietajärvi. Tein viimeisen täydennyshaun joulukuussa 2020. Näin kokonaisuu-

dessaan aineiston rajaus on pääasiassa ennen pandemia-aikaa. Analysoitujen 

tutkimusten aineistonkeruut ovat siis suurimmaksi osaksi ajoittuneet ennen poik-

keusaikoja, jolloin kriisin vaikutus ei näy tuloksissa samalla tavoin kuin uudem-

missa tutkimuksissa. Näin tämän tutkielman aineisto on hyvin pitkälti samankal-

taiselta ajanjaksolta, jolloin aineisto on kokonaisuudessaan vertailukelpoisempi.  

 

Hakalahti käytti tiedonhaussaan seitsemää eri tietokantaa (Web of Science, 

Scopus, EBSCO, ScienceDirect, ProQuest, Wiley Online Library ja Taylor ja 

Francis Online) (Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi, 2021). Tiedonhaun kri-

teereitä oli neljä: 1) tutkimuksen kohteena oli oltava jokin digitaalisen median osa-
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alue (esimerkiksi internet, sosiaalinen media tai digitaalinen pelaaminen), 2) koh-

deryhmänä on alle 25-vuotiaat lapset ja nuoret, 3) artikkelin julkaisuajankohta tuli 

olla aikaisintaan 2015 tiedonhaun toteutukseen asti sekä 4) tutkimuksen aiheena 

oli digitaalisen media liikakäyttö, haitat, kuten verkkokiusaaminen ja seksuaalinen 

häirintä, mediakäyttö tai sen muut vaikutukset (Tiedeneuvonnan kehittämishanke 

Sofi, 2021).  

 

Täydennyshaussa etsin vuonna 2020 julkaistuja artikkeleita, joissa tutkimuksen 

kohteena ovat nuoret (erityisesti alle 25-vuotiaat), aineistossa käsitellään suoma-

laisia ja aiheena on jokin digitaalisen median osa-alue. Viimeisen täydennyshaun 

tein Google Scholar -, Scopus – ja Web of Science -tietokannoista vuonna 2020 

julkaistuja tutkimusartikkeleita käyttäen tiettyä hakulauseketta: (adolescents OR 

children OR students OR young people OR nuoret OR lapset OR opiskelijat OR 

nuoriso) AND (internet OR social media OR smartphone OR facebook OR digital 

games OR digitaaliset pelit OR sosiaalinen media OR verkko OR cyber) AND 

(finland OR finnish OR suomi OR suomalainen). Hakujen jälkeen karsin tutki-

musartikkelien otsikkojen ja abstraktien perusteella aiheeseen sopimattomat ar-

tikkelit pois, sekä aineistosta jo löytyvät artikkelit. Artikkeliaineistosta karsiutui 

pois myös neljä lähdettä, joihin ei ollut pääsyä.  

 

Koko aineistoon otettiin mukaan vain tutkimuksia, joissa käsitellään suomalaisia 

lapsia ja nuoria. Katsaus suomalaisia käsittelevään tutkimukseen oli kiinnosta-

vaa, sillä kansainvälisiä tutkimusaukkojen kartoituksia on jo tehty (Kardefelt-Wint-

her, 2017). Rajausta ei kuitenkaan tehty pelkästään suomalaisia koskeviin tutki-

muksiin, vaan mukana on myös kansainvälisiä aineistoja, joissa käsitellään myös 

suomalaisia lapsia ja nuoria. Vaikka aineistoon kerättiin erityisesti alle 25-vuoti-

aita, niin lopullisen aineiston tutkimuksissa on käsitelty myös 25-vuotiaita van-

hempia aikuisia. Tämä johtuu siitä, että aineistoon kerättiin kaikki alle 25-vuotiai-

den suomalaisten digitaalisen median käyttöä koskevat tutkimukset. Tutkimuksia 

ei jätetty aineistosta ulkopuolelle sen vuoksi, että niissä käsiteltiin nuorten lisäksi 

myös aikuisten mediankäyttöä. Aineiston kaikissa tutkimuksissa on siis ollut koh-

deryhmänä alle 25-vuotiaat, mutta osassa on tutkittu myös tätä vanhempia hen-
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kilöitä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan aineistoa binääristä sukupuolimääritte-

lyn kautta, sillä sukupuolen laajempi jaottelu oli tässä aineistossa harvinaisem-

paa.   

 

Lopullinen aineisto koostuu 119 tutkimusartikkelista, joista 84 on toteutettu kvan-

titatiivisin tutkimusmenetelmin (liite 1) ja 35 kvalitatiivisesti (liite 2). Tutkielman 

aineistosta rajattiin pois tutkimusaukkojen kartoitusta (Tiedeneuvonnan kehittä-

mishanke Sofi, 2021) varten kerätystä aineistosta katsaukset, koska tarkoituk-

sena on paneutua juuri siihen, miten tätä teemaa on tutkittu. Aineiston kanssa 

tehdyllä valinnalla ottaa mukaan aineistoon tutkimusta vuosilta 2015–2020 koot-

tiin aineisto, joka kuvaa ajankohtaisesti uusinta tutkimusta tästä nopeasti muut-

tuvasta ilmiöstä. Lisäksi tutkimus ja sen julkaiseminen yleistyi myöhään suh-

teessa internetin yleistymiseen, kun vuoteen 2010 asti julkaistiin suhteellisen vä-

hän tutkimusta digitaalisen median käytöstä (Haddon ym. 2020). Uudempi tutki-

mus pitää siis sisällään myös suurimman osan digitaalisen median käytön tutki-

muksesta.  

 

4.2 Aineiston käsittely ja analyysi 

Aineiston käsittelyn tavoitteena on ollut tarkastella tutkimusteemaa metatieteelli-

sesti laajemmasta näkökulmasta, muodostaa siitä kokonaiskäsitys ja paikantaa 

mahdollisia tutkimusaukkoja. Tutkielmassa on käytetty kvalitatiivisia tutkimusme-

netelmiä ja sen analyysivaiheita ovat olleet luokittelu, vertailu ja teemoittelu. Ana-

lyysitavalla on yhteneväisyyksiä sisällönanalyysiin perustuvaan kvantifiointiin, 

jonka vaiheita ovat muun muassa systemaattinen koodaaminen, yhteneväisyyk-

sien paikantaminen ja toisto (Chi, 1997). Tutkielma asettuu metatieteen viiteke-

hykseen.  

 

Metatiede on tieteenhaara, joka arvioi ja pyrkii täten kehittämään tutkimustapoja 

(Ioannidis ym., 2015). Metatiedettä voidaankin kuvata tutkimukseksi tutkimuk-

sesta. Sen tavoitteena on kauttaaltaan korkealaatuinen ja luotettavampi tieteelli-

nen tutkimus. Metatiede paneutuu samoihin kysymyksiin monien muiden tiedettä 

arvioivien ja kehittävien tieteenalojen, kuten epistemologian, tieteensosiologian, 
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tilastotieteen ja meta-analyysien, kanssa (Ioannidis ym., 2015). Vaikka tieteelli-

selle tiedon arvioinnille on jo teoreettista taustaa, niin tälle jatkuvasti kehittyvälle 

kentälle on mielekästä jatkaa tapojen kehittämistä laadukkaammiksi, tehokkaam-

miksi ja helpommiksi käyttää (Ioannidis ym., 2015). Tietoa kaivataan erilaisten 

ilmiöiden ja yhteyksien ymmärtämiseksi. Varsinkin jos tiedon pohjalta tehdään 

suosituksia ja linjauksia toimintaan, niin pohjatiedon tulee olla mahdollisimman 

laadukasta. Metatieteen näkökulmalla on annettavaa digitaalisen median tutki-

mukselle, sillä kyseisen alan tutkimuksessa on tunnistettu leimaava huolidis-

kurssi ja lisäksi monia tutkimuksellisia kehityskohtia (luku 2.3). Tiedon tarkastelu 

tieteen keinoin on sopiva näkökulma tähän lasten ja nuorten digitaalisen median 

käytöstä tehtyyn tutkimukseen.  

 

Metatieteen kehittymisen taustalla on ollut tutkimusten tarkastelu ja arviointi laa-

jemmasta näkökulmasta, kehityskohtien paikantaminen ja ratkaisujen pohtiminen 

niihin. Tällaista kokonaisuuden hahmottamista, arviointia ja tutkimusaukkojen 

paikantamista on toteutettu myös tässä työssä lasten ja nuorten digitaalisen me-

dian käytön tutkimuksesta. Yksi ensimmäisistä metatieteellisistä artikkeleista on 

Schorilta ja Kartenilta (1966), jotka perehtyivät 295 lääketieteellisiin tilastotiedettä 

hyödyntäviin tutkimuksiin tullen siihen lopputulokseen, että niistä suurimmassa 

osassa esitetyt johtopäätökset eivät olleet linjassa aineistojen analyysien kanssa. 

Toinen metatieteen kehittymisen kannalta tunnettu artikkeli on Ioannidisilta 

(2005), joka on esittänyt monien julkaistujen tutkimustulosten olevan virheellisiä. 

Tätä mahdollistavat esimerkiksi pienemmillä aineistoilla tehdyt tutkimukset, pie-

nemmät efektikoot, ennakkokäsitykset tutkimusaihetta kohtaan, monen tutkimus-

ryhmän samanaikainen ja kilpailuasetelmaa luova osallistuminen sekä epäyh-

denmukaiset tutkimusasetelmat ja analyysitavat (Ioannidis, 2005). Keskustelua 

tutkimustulosten toistamisen haasteista ja sen syistä kutsutaan toistettavuuden 

kriisiksi (Begley ym., 2015). Metatiedettä on esitetty tavaksi olevan tunnistaa te-

kijöitä näiden heikompien tulkintojen taustalla (Ioannidis, 2005; Ioannidis ym., 

2015).  

 

Metatieteen olennaisimpia osa-alueita on tunnistettu viisi: metodit eli tutkimuksen 

toteuttamisen tavat, raportointi eli tutkimuksen kulun kuvaaminen, tutkimustulos-

ten toistettavuus, arviointi eli erilaiset arviointitavat tehdyille tutkimuksille, sekä 
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kannustimet eli tutkimuksen tekemisestä koituneet hyödyt (Ioannidis ym., 2015). 

Näiden teemojen alle kuuluvia metatieteen kiinnostuksen kohteita ovat esimer-

kiksi ennakko-oletusten ja kyseenalaisten tutkimuskäytäntöjen paikantaminen, 

puutteellisten tulosten ennaltaehkäisyn tavat (esimerkiksi tutkimusten rekiste-

röinti) sekä tieteenarviointitapojen (esimerkiksi vertaisarvioinnin) tarkastelu (Ioan-

nidis ym., 2015). Yhä laajemman laadukkaan tutkimuksen edistämiseksi on esi-

tetty monenlaisia keinoja, kuten esimerkiksi tutkimusaineistojen laajempi jakami-

nen, tutkimuksen ennakkorekisteröinti sekä avoin julkaiseminen (Avoimen tieteen 

koordinaatio, 2020). Tämän tutkimuksen aineistosta on paikannettu myös avoi-

men tieteen käytäntöjen toteutumista. 

 

Aineiston analyysivaiheita oli luokittelu, vertailu ja teemoittelu. Ensimmäinen 

vaihe aineiston käsittelyssä oli sen luokittelu, jonka tein myös tutkimusaukkojen 

kartoitusta varten. Koko artikkeliaineistosta otin ylös lähteen, julkaisuvuoden, 

abstraktin, tyypin ja aiheen. Kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista tutkimuksista sekä 

katsauksista luokittelin hieman eri ominaisuuksia. Aineiston koko, ikä- ja suku-

puolijakauma, otanta, analyysimenetelmä ja kvantitatiivisista tutkimuksista käyte-

tyt muuttujat olivat olennaiset luokiteltavat ominaisuudet. Muuttujat luokiteltiin ylä-

luokkiin ja lisäksi luokiteltiin tutkimusten näkökulmat sen mukaan, selvitetäänkö 

tutkittavan ilmiön olevan digitaalisen median käytön syy vai vastaavasti sen seu-

raus. Luokittelussa katsottiin myös ennakkorekisteröinti (tutkimuskysymykset, 

menetelmät ja hypoteesit), aineiston ja analyysien avoin julkaiseminen. Avoimen 

tieteen käytäntöjen tarkoituksena on tutkimusten luotettavuuden ja laadun arvi-

oinnin edistäminen läpinäkyvyyden avulla (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020).  

 

Lisäksi merkitsin luokittelussa myös julkaisufoorumin arviointiluokat kaikista niistä 

julkaisijoista, jotka on arvioitu. Julkaisufoorumi (JUFO) on luokitusjärjestelmä, 

joka tukee tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia (Julkaisufoorumi, 2022). 

Arvioinnin ja sen päivityksen tekevät tieteenalakohtaiset asiantuntijapaneelit, joi-

hin kuuluu 250 ansioitunutta suomalaista tai Suomessa työskentelevää tieteen-

tekijää (Julkaisufoorumi, 2022). Luokittelun tavoitteena oli kartoittaa tutkimuk-

sissa tehtyjä valintoja, jotta olisi mahdollista muodostaa kokonaiskuva siitä, min-

kälaista tutkimusta suomalaislasten- ja nuorten digitaalisen median käytöstä on 
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tehty. Tein kuvia havainnollistamaan tutkimuksen tuloksia. Sanapilvet tein At-

las.ti-ohjelmalla (ATLAS.ti 8 Windows, 2020). Pylväs- ja ympyräkaaviot tein Ex-

celillä (Microsoft Corporation, 2020). Lisäksi siistin ympyräkaaviot Figmalla 

(Figma, 2022).   

 

Tutkimusten aiheiden määrittelyssä käytin tutkimusten abstrakteja ja otsikoita. Ai-

heen kohdalla pidin mielessä myös laajemman teeman eli digitaalisen median, 

eli aiheeksi valikoitui digitaalisen median näkökulmasta olennainen käsite. Kävin 

läpi kaikkien tutkimusten abstraktit ja aiheet yhteensä neljä kertaa, joiden jälkeen 

vertasin aiheita vielä tutkimusten otsikoihin. Esitin aineistolle kysymyksiä aihee-

seen liittyen. Mikä tutkimuksen aihe on? Mikä tässä tutkimuksessa on olennai-

sinta digitaalisen median näkökulmasta? Jokaiselle tutkimukselle valikoitui yksi 

aihe. Jos tutkimuksessa tarkasteltiin kahta tai useampaa digitaalisen median il-

miötä, niin niistä valittiin keskeisempi digitaalisen median tai tutkimuksen paino-

tuksen näkökulmasta. Laskin eri aiheitten lukumäärät kokonaiskuvan hahmotta-

mista varten.  

 

Lopuksi muodostin aiheista teemoja. Teemoja varten vertailin aiheita toisiinsa ky-

syen kysymyksiä. Mitä yhteistä ja ero aiheilla on keskenään? Sopivatko jotkin 

yhteen ja minkä vuoksi? Mihin laajempaan digitaalisen median ilmiöön tämä aihe 

liittyy? Kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin toteutettuja tutkimuk-

sia tarkasteltiin erikseen. Kvantitatiivisten menetelmien 84 tutkimuksesta (liite 1) 

muodostui neljä teemaa, jotka sisältävät yhteensä 24 aihetta (kuvio 12). Kvalita-

tiivisista 35 tutkimuksesta (liite 2) muodostui viisi teemaa, jotka sisältävät yh-

teensä 24 aihetta (kuvio 13). Osa teemoista ja aiheista oli samoja eri tutkimus-

menetelmien välillä. Yhteensä koko aineista muodostui 6 eri teemaa ja 43 aihetta. 

Aiheiden yleisyys oli välillä 13–1. Lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä 

koskevan tutkimusaineistoa ja sen teemoja kuvataan tarkemmin luvussa viisi. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

Tämän tutkielman tavoitteena on syventyä monipuolisesti suomalaisten lasten ja 

nuorten digitaalisen median käytön tuoreeseen tutkimukseen. Tutkimuksen to-

teutuksen vaiheet on esitelty tarkemmin luvussa 4. Tässä luvussa esitellään tut-

kimuksen tuloksia tutkimuskysymyksittäin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

vastataan luvussa 5.1 ja toiseen seuraavassa luvussa 5.2. Yhteenveto tutkimus-

tuloksista on luvussa 6.1.   

 

5.1 Suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön 

tutkimuksen painotukset ja aukot 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on ”Millä tavoin suomalaisten lasten ja 

nuorten digitaalisen median käyttöä on tutkittu vuosina 2015–2020?”. Tutkimus-

aineistona on suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä kos-

keva vuosina 2015–2020 julkaistu tutkimus. Ensin käydään läpi tutkimuksen va-

lintoja ja painotuksia aineiston tutkimusmenetelmien, julkaisuvuosien sekä ikä- ja 

sukupuolijakaumien jakaantumisen suhteen. Seuraavaksi kerrotaan yksityiskoh-

taisemmin aineiston keruussa tehtyjen valintojen painotuksista. Lopuksi paneu-

dutaan aineiston julkaisujen arviointeihin Julkaisufoorumin (Julkaisufoorumi, 

2020) luokkien ja avoimen tieteen käytäntöjen (Avoimen tieteen koordinaatio, 

2020) kautta.  

 

 

 

 

Kuvio 1. Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusten osuus aineistosta. 
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Suurin osa eli 84 tutkimusta (70 %) tutkimuksista oli kvantitatiivisia tutkimuksia, 

kun taas kvalitatiivisia tutkimuksia oli 35 kappaletta (30 %, kuva 1). Digitaalisen 

median käytön tutkimuksessa vaikuttaa siis painottuvan kvantitatiiviset tutkimus-

menetelmät. Sama on havaittu myös kansainvälisissä ja laajemmissa katsauk-

sissa (Dickson ym., 2019). Lasten ja nuorten digitaalisen median käytön tutkimus 

kvantitatiivisin menetelmin on myös tärkeää, sillä ne mahdollistavat monipuoli-

sesti olennaista analyysia ja laajempien aineistojen käsittelyä. Tutkimusmenetel-

mien jakautumisessa näkyy kuitenkin aukko kvalitatiivisten tutkimusten suhteen. 

Laadullista tutkimusta tästä aiheesta on peräänkuulutettu aiemminkin (Bennett 

ym., 2010; Dickson ym., 2019: Kardefelt-Winther, 2017). Kvalitatiiviset tutkimus-

menetelmät tuovat tapoja syventyä aiheeseen sekä tuottaa erilaista tietoa ja ym-

märrystä. Niiden avulla olisi esimerkiksi mahdollista tutkia enemmän esimerkiksi 

digitaalisen median merkityksiin yksilöiden elämässä (Bennett ym., 2010) sekä 

niitä olosuhteita, joiden myötävaikutuksesta digitaalisen median käytöllä on posi-

tiivinen tai negatiivinen vaikutus lapsen tai nuoren hyvinvointiin (Kardefelt-Wint-

her, 2017). Digitaalinen media on kehittynyt nopeasti ja on vielä paljon, mitä siitä 

ei tiedetä. Monipuoliset tutkimusmenetelmät mahdollistavat monipuolisen tiedon.  

 

 
 
Kuvio 2. Koko aineiston julkaisuvuodet. 
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Tässä aineistossa tarkastellaan tuoreempaa tutkimusta eli aikaisintaan vuonna 

2015 julkaistuja artikkeleita. Rajattu ajanjakso on melko lyhyt, joten vahvoja yleis-

tyksiä ei voida sanoa tutkimuksen määrän kehityksestä. Kuviossa 2 esitellään 

aineiston jakautumista julkaisuvuosittain. Viiden vuoden sisällä julkaistujen tutki-

musten määrässä oli tapahtunut nousua. Vuonna 2015 julkaistiin 13 tutkimusta, 

joista yhdeksän on kvantitatiivisia ja neljä kvalitatiivisia. 2016 julkaistiin vuoros-

taan 13 tutkimusta, joista yhdeksän toteutettiin kvantitatiivisesti ja neljä kvalitatii-

visesti. Seuraavana vuonna 2017 julkaistiin yhteensä 19 tutkimusta, joista 15 on 

kvantitatiivisia ja neljä kvalitatiivisia. 2018 ilmestyi 20 tutkimusta, joista 18 on to-

teutettu kvantitatiivisin ja kaksi kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Vuonna 2019 

ilmestyi 23 kappaletta, joista 10 kvantitatiivisia ja 13 kvalitatiivisia. Vuonna 2020 

julkaistiin yhteensä 30 tutkimuksesta 22 on kvantitatiivisia ja kahdeksan kvalita-

tiivisia. Aineistossa on mukana myös yksi alkuvuodesta 2021 julkaistu kvantitatii-

visin tutkimusmenetelmin toteutettu tutkimus. Vuosina 2015 ja 2016 julkaistiin 

yhtä monta tutkimusta, mutta muuten määrä nousi jokaisena vuonna. Digitaalisen 

median käytön tutkimuksesta on havaittu tulleen runsaasti tutkittu teema. Esimer-

kiksi digitaalisen median käytön vaikutuksia nuorten hyvinvointiin on tutkittu ver-

rattain paljon ja sen määrä on kasvanut nopeasti (Dickson ym., 2019; Orben, 

2020a; Valkenburg, 2022). Kaikkina vuosina julkaistiin enemmän kvantitatiivisin 

tutkimusmenetelmin toteutettua tutkimusta, paitsi poikkeuksellisesti vuonna 

2019, jolloin kvalitatiivisia tutkimuksia julkaistiin kolme enemmän kuin kvantitatii-

visia. 

 

 

Kuvio 3. Sukupuolijakaumat aineistossa. Vasemmalla on kuvattu kvantitatiivisten tutki-
musten sukupuolijakauma (tyttöjä 53 %) ja oikealla kvalitatiivisten tutkimusten (tyttöjä 90 
%). 
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Koko aineiston sukupuolijakauma oli tasainen. Sen kvantitatiivisissa ja kvalitatii-

visissa tutkimuksissa, joissa sukupuolijakauma oli kerrottu, oli tyttöjen osuus 53 

prosenttia ja poikien 47 prosenttia. Kuviossa 3 näkyy sukupuolijakaumat, kun 

niitä tarkastellaan tutkimusmenetelmittäin. Kvantitatiivisten tutkimusten sukupuo-

lijakauma oli kokonaisuudessaan tasainen (53 % tyttöjä). Kvalitatiivisissa tutki-

muksissa sen sijaan näkyi vahva painotus, kun tytöt olivat yliedustettuina 90 pro-

sentilla.  

 

Aineiston yksittäisissä kvantitatiivisissa tutkimuksissa sukupuolijakauma oli kaut-

taaltaan tasainen. Kahdessa tutkimuksessa toinen sukupuoli korostui yli 90 %, 

mutta muuten sukupuolijakaumien painottuminen vaihteli vain 40–60 prosentin 

välillä. Yhden tutkimuksen aineiston kokoa ei ollut saatavilla ja kahdessa artikke-

lissa ei eritelty suomalaisten informanttien osuutta koko aineistosta. Kvantitatiivi-

sissa tutkimuksissa aineistojen koot olivat suurempia kuin kvalitatiivisissa tutki-

muksissa. Yhteensä informantteja oli niissä tutkimuksissa, joissa se oli ilmoitettu, 

179910 jolloin keskiarvo yksittäiselle tutkimukselle oli 2168 informanttia. 

 

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa aineistojen laajuuden vertaaminen samoin ei ole 

mielekästä, sillä aineistojen tyypit ovat vaihtelevampia. Aineistona oli esimerkiksi 

havainnointeja, haastatteluja ja työpajojen materiaaleja. Tästä tarkastelusta on 

jätetty pois kaksi laadullista tutkimusta, joiden aineisto oli tekstimuodossa uuti-

sina, verkkokeskusteluina ja lakiteksteinä. Ne tutkimukset, joissa kohteena on ih-

misiä, tutkittavien määrä oli yhteensä 3053, mikä tekee keskiarvona 93 henkilöä 

yhtä aineiston tutkimusta kohden. Aineiston kvalitatiivisissa tutkimuksissa oli siis 

yleisesti pienemmät aineistot, jolloin yksittäiset isommat sukupuolijakaumaltaan 

epätasaiset tutkimukset vaikuttivat kokonaisuuden keskiarvoon nopeammin. Silti 

kvantitatiivisissa tutkimuksissa sukupuolijakauma oli tasainen lähes kauttaaltaan.  
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Kuvio 4. Ikäjakauma aineiston kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Yksitäiset tutkimukset kä-
sittelivät monesti useampia näistä ikäluokista. 
 

Ikäluokkien ja ikäjakaumien suhteen tilanne ei ollut tasainen, vaan aineistossa 

painottuivat nuorten ikäluokat lasten ollessa vähemmistössä. Kuviossa 4 esitel-

lään aineiston kvantitatiivisten tutkimusten jakautuminen ikäryhmittäin ja kuvi-

ossa 5 vastaavasti kvalitatiivisten tutkimusten ikäluokat. Tutkituin ikäryhmä mo-

lemmissa oli 13–18-vuotiaat. Kvantitatiivisissa tutkimuksista 42 prosenttia ja kva-

litatiivisissa tutkimuksista 35 prosenttia käsitteli kyseistä ikäryhmää. Tätä aineis-

ton isointa ikäluokkaa käsitteli 80 kvantitatiivista ja 22 kvalitatiivista tutkimusta. 

Yksittäisten tutkimusten ikäjakaumat vaihtelivat keskenään niin paljon, että luo-

kittelussa oli mahdotonta muodostaa koko aineistolle sellaisia ikäluokkia, jossa 

yksi tutkimus kuuluisi vain yhteen luokkaan. Koko aineiston yhdestä kvantitatiivi-

sesta ja kahdesta kvalitatiivisesta tutkimuksesta ei ollut saatavilla ikäluokkia.  

 

Kvantitatiivisista tutkimuksista seuraavaksi suurin ikäluokka oli 19–25-vuotiaat 50 

tutkimuksella (26 %), seuraavaksi 8–12-vuotiaat 29 tutkimuksella (15 %), kolman-

neksi aikuiset eli kaikki yli 25-vuotiaat 26 tutkimuksella (14 %) ja viimeisenä vain 

kuudessa tutkimuksessa oli mukana seitsemänvuotiaita tai sitä nuorempia lapsia 

(3 %). Aineistossa oli selkeä painotus nuorten ja nuorten aikuisten tutkimiseen. 

Aikuisten ikäryhmän suuruus tässä aineistossa selittyy sillä, että monesti yksittäi-

sen tutkimuksen aineisto pitää sisällään sekä nuoria ja nuoria aikuisia. Yleinen 

aineiston ikäjakauma on esimerkiksi 15–30-vuotiaat. Jos tarkastellaan ikäluokkia 
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laajemmin, niin lapsia eli alle 12-vuotiaita oli tutkittu 18 prosentissa, 13–18-vuoti-

aita 42 prosentissa ja 19-vuotiaista ylöspäin 40 prosentissa tutkimuksista. 

 

 

Kuvio 5. Ikäjakauma aineiston kvalitatiivisissa tutkimuksissa. Yksitäiset tutkimukset kä-
sittelivät monesti useampia näistä ikäluokista. 
 

Laadullisissa tutkimuksissa ikäluokkien jakautuminen oli tasaisempaa kuin mää-

rällisissä. Tämä viittaa siihen, että laadullisissa tutkimuksissa oli huomioitu moni-

puolisemmin eri ikäryhmiä, vaikka painotus olikin nuorissa. Isoimpana ryhmänä 

oli siis 13–18-vuotiaat, ja seuraavaksi eniten oli keskitytty 8–12-vuotiaisiin 12 tut-

kimuksella (19 %). Melkein saman verran oli tutkittu 19–25-vuotiaisiin 11 tutki-

muksella (17 %). Vanhimpaan ikäluokkaan aikuisiin kuului 10 tutkimusta (16 %) 

ja harvinaisin kohderyhmä oli laadullisessakin tutkimuksessa seitsemänvuotiaat 

ja sitä nuoremmat lapset kahdeksalla tutkimuksella (13 %).  

 

Tutkimuksen aukko digitaalisen median käytön ikäryhmien suhteen näyttää ole-

van alle 12-vuotiaiden ja erityisesti alle 7-vuotiaiden lasten mediankäytöstä. Ha-

vainto oli sama niin määrällisten (kuvio 4) kuin laadullistenkin (kuvio 5) tutkimus-

ten kohdalla. Näiden ikäryhmien digitaalisen median käyttötapojen ja niiden seu-

rausten ymmärtämiselle olisi tarvetta. Tutkimuksessa on puolestaan selkeä pai-

notus nuorten ja nuorten aikuisten digitaalisen median käytön tutkimukseen.   
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Kuvio 6. Kvantitatiivisten tutkimusten otosten jakautuminen. 
 

Kuviossa 6 näkyy aineiston kvantitatiivisten tutkimusten otosten jakautuminen, 

joista yleisin otostyyppi oli poikittainen mukavuusotos 61 tutkimuksella (74 %). 

Poikkileikkausotannat ovat yleisiä myös kansainvälisessä tutkimuksessa digitaa-

lisen median käytöstä (Dickson ym., 2019). Poikkileikkaustutkimuksessa aineisto 

kerätään ja mitataan yhdellä kertaa. Poikkileikkausotannalla kerättyjä edustavan 

otoksen tai satunnaisotoksen tutkimuksia on 12 kappaletta (14 %). Mukavuus-

otoksella taas tarkoitetaan helpoiten saatavilla olevia vastaajia, kuten tietyn oppi-

laitoksen opiskelijoita. Pitkittäisotokset ovat harvinaisin otostyyppi 10 tutkimuk-

sella (12 %). Tutkimuksen aukko on siis pidemmällä aikavälillä ja useammalla 

mittauskerralla kerätyt edustavat otokset. Pitkittäistutkimukset antavat mahdolli-

suuden muutoksen ja kehityksen tarkasteluun, mikä mahdollistaisi perusteelli-

semmin sen tutkimisen, miten digitaalisen median käyttö vaikuttaa lapsiin ja nuo-

riin pidemmällä aikavälillä. Pitkittäistutkimusten lisäämistä digitaalisen median 

tutkimuskentälle on kannustettu jo aiemminkin (Odgers ym., 2020; Orben 2020a; 

Kardefelt-Winther, 2017; Stoilova ym., 2021). 
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Kuvio 7. Kvantitatiivisten tutkimusten aineistot. 
 

Koko aineistossa korostui itsearviointiaineiston osuus. Aiemmassa tutkimuk-

sessa on myös havaittu, että digitaalisen median käytön tutkimuksessa korostu-

vat itsearviointiaineistot, vaikka niiden käytön mielekkyyttä on kritisoitu, sillä ihmi-

sillä on taipumusta yli- tai aliarvioida henkilökohtaista digitaalisen median käyttö-

ään (Kaye ym., 2020; Parry ym., 2020). Kuviossa 7 esitellään itsearviointiaineis-

tojen korostumista aineiston kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Niistä 63 kappaletta 

84 tutkimuksesta (78 %) käytti aineistonaan pelkkää itsearviointiaineistoa. Vä-

hemmistössä olivat muut aineistonkeruutavat 18 tutkimuksella (22 %). Muita ta-

poja olivat esimerkiksi testit, mittaukset ja rekisteriaineistot. Tämä suomalaisten 

lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä käsittelevä artikkeliaineisto osoitti 

myös itsearviointiaineistojen olevan enemmistössä. Muut objektiivisemmat ai-

neistotyypit olivat harvinaisempia ja niiden yleistymiselle on tarvetta. 

 

 
Kuvio 8. Kvalitatiivisten tutkimusten tuottamisen tavat. 
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Aineiston kvalitatiivisissa tutkimuksissa korostuivat myös itsearviointiaineistot. 

Laadullisissa ja määrällisissä tutkimuksissa menetelmät ja aineistot eroavat toi-

sistaan, mikä tulee ottaa huomioon. Itsearviointiaineistoilla tarkoitetaan tässä yh-

teydessä sitä, että tutkimukseen osallistuvat kertoivat tai tuottivat muuten mate-

riaalia itse omin sanoin. Tämän tutkielman aineistossa kvalitatiiviset itsearviointi-

aineistot olivat esimerkiksi haastatteluja ja esseitä. Itsearviointiaineistoja oli koko 

35 tutkimuksesta enemmistö eli 24 kappaletta (72 %, kuvio 8). Objektiiviset ai-

neistoissa taas aineiston tuottamisen tai keruun oli tehnyt tutkija. Näitä aineistoja 

ovat esimerkiksi tutkittavien havainnointi, lakitekstit ja sovelluksen kautta saatu 

tieto älypuhelimen käytöstä. Objektiivisia aineistoja oli viidessä tutkimuksessa (11 

%). Loput kuusi artikkelia (17 %) hyödynsivät aineistossaan objektiivisia ja itsear-

viointiaineistoja. 

 

 
 
Kuvio 9 Julkaisufoorumin tasojen jakautuminen koko aineistosta. 
 
 

Aineiston julkaisujen laadun arvioinnissa käytettiin Julkaisufoorumin tasoluokkia. 

Katseen laadun arviointiin ohjasi se, että digitaalisen median tutkimukseen on 

tunnistettu monenlaisia kehityskohteita (luku 2.3.1). Julkaisujen laadun vertailu 

oli yksi tapa arvioida tutkimusten laatua ja saman luokituksen käyttäminen oli yh-

denmukainen tapa luokitella aineistoa. Tämän aineiston tutkimuksista suurin osa 

eli 70 kappaletta (59 %) sijoittui perustasolle 1. Suurin osa Julkaisufoorumin ar-

vioimista julkaisuista asettuu perustasolle 1 (Julkaisufoorumi, 2022), eli aineiston 

julkaisuiden tason 1 painotus on linjassa koko JUFO-portaalin kokonaisuuden 

kanssa. Taso 1 oli suurin ryhmä sekä kvantitatiivisissa (53 kappaletta) että kvali-
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tatiivisissa (17 kappaletta) tutkimuksissa. Toiseksi suurin ryhmä oli 23 tutkimuk-

sella johtava taso 2 (19 %). Korkeimpaan tasoon 3 kuului tästä aineistosta vain 7 

tutkimusta (6 %). Tasolla 0 tarkoitetaan niitä julkaisuja, jotka eivät täytä tason 1 

kriteereitä (Julkaisufoorumi, 2022). Tälle tasolle sijoittui vain 6 tutkimusta (5 %). 

Aineiston tutkimuksista 13 oli julkaistu sellaisissa julkaisuissa, joita Julkaisufoo-

rumi ei ole arvioinut (11 %). Aineiston julkaisuista suurin osa asettui perustasolle 

ja korkeammat laadukkaammista ja vaikuttavimmista julkaisuista kertovat tasot 

olivat harvinaisempia.  

 

Artikkeliaineistosta luokiteltiin myös avoimen tieteen käytäntöjen toteutumista. 

Avoimen tieteen käytäntöjen tarkoituksena on tutkimusten luotettavuuden ja laa-

dun arvioinnin edistäminen läpinäkyvyyden avulla (Avoimen tieteen koordinaatio, 

2020). Tähän kuuluu esimerkiksi tutkimusjulkaisuiden sekä tutkimusaineistojen 

ja -menetelmien avoimeen saatavuuteen (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020). 

Digitaalisen median tutkimuksessa on tunnistettu hyöty, mitä avoimen tieteen 

käytännöistä, kuten hypoteesien ennakkorekisteröinnistä, raakadatan ja analyy-

sikoodien jaosta, olisi tutkimusten toistettavuudelle ja tulosten luotettavuudelle 

(Kardefelt-Winther, 2017). Kvantitatiivisista tutkimuksista 44 ja kvalitatiivisista 16 

tutkimusta oli open access eli avoimesti saatavilla kaikille. Koko aineiston 119 

artikkelista oli siis avoimesti saatavilla 57, eli se oli verrattain harvinaista. Yh-

dessä kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus oli ennakkorekisteröity ja kahden 

tutkimuksen data oli jaettu avoimesti. Avoimen tieteen käytännöt ovat siis verrat-

tain harvinaisia suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön tutki-

muksessa. Yleisin näistä käytännöistä oli tässä aineistossa tutkimusartikkelien 

avoin julkaisu, mutta sekään ei ollut kovin yleistä. Tutkimusten ennakkorekiste-

röinti ja datan avoin jakaminen oli hyvin harvinaista. Avoimen tieteen käytäntöjen 

yleistyminen nostaisi suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median tutki-

muksen laatua ja luotettavuutta.  

 

5.2 Tutkimusten aiheiden ja teemojen korostuneisuudet  

Toisena tutkimuskysymyksenä on ”Mitkä teemat ja aiheet korostuvat digitaalisen 

median uhkia koskevassa tutkimuksessa?”. Ensin tutustutaan aineistoon sanojen 

yleisyyden kautta. Seuraavaksi eritellään kvantitatiivisen tutkimuksen teemoja ja 
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aiheita ja kolmanneksi kvalitatiivisen tutkimuksen aiheiden painotuksia. Luvun lo-

puksi tarkastellaan koko aineiston tutkimusteemojen jakautumista. 

 

 
 

 
Kuvio 10. Sanapilvi aineiston otsikoista. 
 
 

 
 
 
Kuvio 11. Sanapilvi aineiston abstrakteista. 
 
Yleiskatsauksen tutkimusten teemoihin antoivat sanapilvet, joissa on tiivistetty 

useimmiten käytetyt sanat. Mitä isompana sana kuviossa esitetään, niin sitä 

useimmin kyseinen sana esiintyi aineistossa. Kuviossa 10 esitellään aineiston 

otsikoiden yleisimmät sanat, joita olivat esimerkiksi online (31 kertaa), adoles-

cents (20), young (23), social (22), finnish (19) ja study (17). Kuviossa 11 on puo-

lestaan kuvattu aineiston abstraktin yleisimmät sanat. Niistä yleisimpiä olivat on-

line (214), social (168), use (135), study (122), digital (112) ja media (106 kertaa). 

Aineisto pitää sisällään niin suomen- kuin englanninkielisiä tutkimusartikkeleita. 

Sanapilvissä ei siis ole huomioitu aivan kaikkia samaa tarkoittavia sanoja, sillä 

niitä oli ilmaistu kahdella eri kielellä. Huomattava osa aineistosta (12 tutkimusta 
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119 tutkimuksesta) on kuitenkin englanniksi, joten otsikoiden ja abstraktien eri-

kielisyys ei aiheuta suurta painotusta sanapilvien kokonaisuuteen.  

  

 

Kuvio 12 Digitaalisen median käytöstä tehtyjen kvantitatiivisten tutkimusten tutki-

musaiheet teemoittain.  

 

Lasten ja nuorten digitaalisen median käytön kvantitatiivisista tutkimuksista muo-

dostui neljä teemaa 24 aiheen ympärille. Kuviossa 12 esitellään kootusti aineis-

ton kvantitatiivisten tutkimusten teemat ja aiheet. Yleisin tutkimusteema 36 tutki-

muksella oli digitaalisen median käyttö yleisesti, jonka yleisimmät tutkimusaiheet 

olivat digitaalisen median käyttö, sosiaalinen media ja ruutuaika. Toiseksi yleisin 

teema 22 tutkimuksella oli digitaalisen median käyttöön liittyvät uhat. Sen yleisin 

aihe oli 10 tutkimuksella verkkoviha, joka oli myös koko aineiston kaikista tutki-
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musaiheista yleisin. Kolmanneksi yleisin tutkimusteema 14 tutkimuksella oli on-

gelmallinen median käyttö, jonka yleisin tutkimusaihe oli ongelmapelaaminen. 12 

tutkimuksella tiedot ja taidot oli kooltaan pienin tutkimusteema.  

 
 

 
Kuvio 13. Digitaalisen median käytöstä tehtyjen kvalitatiivisten tutkimusten tutki-
musaiheet teemoittain.  
 
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmin toteutetuista tutkimuksista muodostui viisi 

teemaa, jotka sisältävät yhteensä 24 aihetta. Kvalitatiivisten tutkimusten teemat 

ja aiheet on koottu kuvioon 13. Yleisin tutkimusteema 17 tutkimuksella ja 12 ai-

heella on digitaalisen median käyttö yleisesti. Seuraavaksi yleisimmissä tutki-

musteemoissa on kuusi tutkimusta, joita on kahdessa teemassa: digitaalisen me-

diaan liittyvät uhat ja seksuaalisuus. Seuraavaan tiedot ja taidot teemaan kuuluu 
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neljä tutkimusta. Lisäksi muodostui muu -teema, johon kuuluu kaksi tutkimusta, 

joiden aiheilla ei ole vastaavasti yhteyttä muihin tutkimusaiheisiin. 

 

Lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä on tutkittu vuosina 2015–2020 

enemmän kvantitatiivisin menetelmin kuin kvalitatiivisin menetelmin (kuvio 1). 

Tutkimusaiheita ja -teemoja vertailtaessa eri menetelmin toteutettujen tutkimus-

ten välillä on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tutkimusteemoista kolme 

(digitaalisen median käyttö yleisesti, digitaaliseen mediaan liittyvät uhat ja tiedot 

ja taidot) olivat samoja. Ongelmallista mediankäyttöä oli tutkittu vain kvantitatiivi-

sin menetelmin. Pelkästään kvalitatiivisin menetelmin oli taas tutkittu seksuaali-

suutta ja muu-teemaan kuuluvia kahta aihetta. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa ai-

heiden jakautuminen oli vaihtelevampaa, sillä tutkimusaiheita, jotka koostuivat 

vain yhdestä tutkimuksesta, oli 18 koko 35 tutkimuksesta. Tutkimusaiheiden 

määrä vaihtelee välillä 4–1. Laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia on molempia 24 

aihetta, vaikka määrällisiä tutkimuksia on 49 kappaletta enemmän. Kvantitatiivi-

set tutkimusaiheiden määrä vaihtelee välillä 10–1 ja kooltaan yhden tutkimuksen 

aiheita on kahdeksan kappaletta.  

 

                  

Kuvio 14. Koko aineiston tutkimusteemojen jakautuminen. 
 
Tutkimusten teemoista, aiheista ja niiden jakautumisesta nousee esiin tietoa siitä, 

mistä tutkimusaiheista ollaan erityisen kiinnostuneita ja mistä on näin saatavilla 

tutkimustietoa. Kuviossa 14 esitellään koko aineiston tutkimusteemojen jakautu-

minen. Aineistossa korostui digitaalisen median käyttö yleisesti 53 tutkimuksella 
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(45 %). Tämän teeman aiheissa näkyivät niin yleiset kuin eritellymmätkin käyttö-

tavat- ja tottumukset. Lisäksi aineistossa korostui kahden teeman kautta jo kan-

sainvälisessäkin tutkimuksessa (Bennett ym., 2010; Dickson ym., 2019; McKin-

non ym., 2020; Orben, 2020b) tunnistettu huolinäkökulma. Huolinäkökulmaan 

keskittyi kaksi eri teema: digitaaliseen mediaan liittyvät uhat (28 tutkimusta, 23 

%) ja ongelmallinen mediankäyttö (14 tutkimusta, 12 %). Tiedot ja taidot teemaa 

käsitteli 16 tutkimusta (13 %), seksuaalisuutta kuusi tutkimusta (5 %) ja muu-

teemaan kuului kaksi (2 %) tutkimusta.  

 

Digitaalisen median käyttö yleisesti oli koko aineiston yleisin teema ja lisäksi se 

oli yleisin teema erikseen tarkasteltuna sekä kvantitatiivisissa että kvalitatiivisissa 

tutkimuksissa. Tämä kertoo ensinnäkin siitä, että lasten ja nuorten median käyt-

tötavat kiinnostavat. Tämän aineiston tutkimuksissa oli haettu tietoa monesti ra-

jatumpien yksittäisten käyttötapojen sijaan moninaisista digitaalisen median käyt-

tötavoista, mikä esimerkiksi näkyi aiheissa digitaalisen median käyttö, digitaali-

nen sitoutuminen, ruutuaika ja älypuhelimen käyttö. Digitaalisen median käyttö 

on laaja aihe, ottaen huomioon, miten monipuolisesta ilmiöstä on kyse. Tämä 

asettaa vaatimuksia sille, miten käsitteet on määritelty tutkimuksessa. Digitaali-

sen median tutkimusta on kritisoitu liian laajojen käsitteiden käytöstä (Haddon 

ym., 2020; Kaye ym., 2020). Tarkemmin rajattuja tutkimusaiheita digitaalisen me-

dian käytöstä yleisesti olivat esimerkiksi sosiaalinen media ja pelaaminen.  

 

Lisäksi tutkimusaiheiden- ja teemojen painottuminen kuvaa lasten ja nuorten di-

gitaalisen median käytön tutkimuksen huolikeskeisyyttä. Tämä näkyi tutkimus-

teemoissa digitaalisen median käyttöön liittyvät uhat (23 %) ja ongelmallinen me-

diankäyttö (12 %). Vastaava huolikeskeinen painotus on havaittu myös kansain-

välisessä tutkimuksessa (Orben ym., 2020). Esimerkiksi verkkoviha, vahingoitta-

vat verkkomateriaalit ja kiusaaminen olivat niitä tunnistettuja uhkia, joista aineis-

ton mukaan halutaan lisää ymmärrystä tutkimuksen avulla. Ongelmallista me-

diankäyttöä oli tutkittu esimerkiksi liikakäytön ja riippuvuuden näkökulmista. Mo-

lempia käsitteiden tarkempaan määrittelyyn ja tutkimuksen menetelmälliseen ke-

hittämiseen on kannustettu (Ellis, 2019). Kiinnostavaa on myös, että ongelmal-

lista käyttöä kuvaava ongelmapelaaminen on yleisempi tutkimusaihe kuin käyttö-

tapoja yleisemmin kuvaava pelaaminen. Aineiston uhkia ja ongelmallista käyttöä 
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käsittelevät tutkimukset paneutuvat tärkeisiin teemoihin, mutta kokonaisuuden 

painottuminen huolinäkökulmaan on mielenkiintoista, sillä se kertoo ilmiöön liitty-

vistä tunteista ja arvoista.  

 

Tiedot ja taidot oli koko aineiston kolmanneksi suurin teema (13 %). Tämän tee-

man tutkimusaiheita olivat esimerkiksi tiedonhakutaidot, mediataidot ja tietotek-

niikkataidot. Tässä tutkimusteemassa ja sen aiheissa näkyy se, miten tärkeänä 

digitaalisen median ymmärrystä ja hallintaa pidetään lapsilla ja nuorilla. Sama on 

nähtävissä myös esimerkiksi uusimmassa opetussuunnitelmassa, jossa tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen on yhtenä laaja-alaisen oppimisen osa-alueena 

(Opetushallitus, 2014). Aiheiden monipuolisuus kuvaa vaadittavien tietojen ja tai-

tojen laajaa skaalaa.  
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6 Diskussio  

Digitaalinen media on laaja ilmiö, joka pitää sisällään monenlaista toimintaa. Lap-

set ja nuoret kasvavat käyttäen digitaalista mediaa, jota käytetään kauttaaltaan 

yhteiskunnassa yhä enenevissä määrin (Suomen virallinen tilasto, 2020). Tässä 

tutkielmassa on syvennytty tähän ilmiöön tarkastelemalla metatieteen näkökul-

masta suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä vuosina 2015–

2020 julkaistujen tutkimusten kautta. Tässä luvussa vedetään ensin tutkimustu-

lokset yhteen (luku 6.1), pohditaan sen jälkeen tutkielman luotettavuutta (luku 

6.2) ja käännetään lopuksi katse tulevaisuuteen (luku 6.3).  

 

6.1 Yhteenveto tuloksista  

Tässä tutkielmassa on syvennytty tutkimusongelmaan kahden tutkimuskysymyk-

sen kautta. Tärkeimpinä tuloksina oli, että suomalaisten lasten ja nuorten digitaa-

lisen median tutkimuksessa oli paljon yhteneviä piirteitä aiemman tutkimuksen 

kanssa. Tutkimusteemojen- ja aiheiden suhteen korostuivat yleisesti eri käyttöta-

vat sekä käyttöön liittyvät haitat.  

 

Ensin tarkasteltiin, millä tavoin suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen me-

dian käyttöä on tutkittu vuosina 2015–2020. Kiinnostavimmat tulokset liittyivät tut-

kimusmenetelmiin. Olennaisena tuloksena on se, että pelkät itsearviointiaineistot 

ja mukavuusotokset ovat yleisiä. Samat menetelmällisten haasteiden painotukset 

on havaittu digitaalisen median tutkimuksessa aiemminkin (Kardefelt-Winther, 

2017; Kaye ym., 2020; Parry ym., 2020). Tutkimuskentällä on siis tarve pitkittäis-

tutkimuksille ja useammalla mittauskerralla kerätyillä edustavillle otoksille. Tällai-

set aineistot antaisivat mahdollisuuden syventyä siihen, millaisia seurauksia, vai-

kutuksia ja esimerkiksi ikään liittyviä vaihteluita digitaalisen median käyttöön liit-

tyy. Tästä ilmiöstä ja sen seurauksista ollaan yleisesti hyvin kiinnostuneita (Val-

kenburg, 2022; Dickson ym., 20219). Luotettavimpien tutkimusaineistojen ja -me-

netelmien yleistyminen olisi olennainen askel kohti näitä tavoitteita. 

 

Lisäksi avoimen tieteen käytännöt (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020), kuten 

tutkimusten avoin julkaisu, ennakkorekisteröinti ja tutkimuksen datan avoin jaka-

minen olivat tässä aineistossa harvinaisia. Metatiede kannustaa avoimen tieteen 
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käytäntöjen laajaan käyttöönottoon, jotta tieteellisiä tutkimustapoja voitaisiin ke-

hittää entisestään (Ioannidis ym., 2015). Avoimen tieteen käytäntöjen lisäämistä 

on ehdotettu tukemaan tutkimusten toistettavuutta ja tulosten luotettavuutta myös 

digitaalisen median tutkimuksessa (Kardefelt-Winther, 2017). Mikäli avoimen tie-

teen käytännöt halutaan yleisiksi, niin se vaatii vielä työtä ja kannustimia. 

 

Digitaalisen median käyttöä tutkitaan enemmän kvantitatiivisten tutkimusmene-

telmien avulla. Tutkimuksen aukkona on siis laadullisen tutkimuksen määrä, mitä 

on toivottu lisää myös muissa julkaisuissa (Bennett ym., 2010; Dickson ym., 

2019: Kardefelt-Winther, 2017). Laadullisten menetelmien on ehdotettu olevan 

tapa saada tietoa lasten ja nuorten erilaisista kokemuksista digitaalisen median 

parissa (Dickson ym., 2019), sekä tapa ymmärtää paremmin niitä olosuhteita, 

jotka myötävaikuttavat digitaalisen median positiivisia tai negatiivisia seurauksia 

lasten elämässä (Kardefelt-Winther, 2017). Kvalitatiivisissa tutkimukset ovat luo-

vat monesti myös mahdollisuuden jonkun uuden näkökulman tai tiedon paikan-

tamiselle, kun tutkimuksien osallistujat voivat ilmaista itseään vapaammin (Kar-

defelt-Winther, 2017). Monipuolisten tutkimusmenetelmien etu on siinä, että ne 

mahdollistavat monipuolisen tiedon ja ymmärryksen hankkimisen. Parhaimmil-

laan erilaiset tutkimusmenetelmät laajalla tutkimuskentällä täydentävät toisiaan. 

Kvalitatiivisia menetelmiä voisi siis lisätä kvantitatiivisten rinnalle. 

 

Suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median tutkimuksessa painottui nuor-

ten ja nuorten aikuisten tutkimus, eli toisin sanoen kaivataan tietoa lapsista ja 

erityisesti nuoremmista lapsista. Aiemmassa tutkimuksessa on myös tunnistettu, 

ettei lasten digitaalisen median osallistumisen ja kanssakäymisen tavoista tiedetä 

juurikaan (Chaudron, 2015). Tämä on mielenkiintoista, varsinkin kuin lasten digi-

taalisen median käyttö on monin paikoin ohjattua ja rajattua esimerkiksi ruutuai-

kasuositusten kautta (World Health Organization, 2019). Tutkimustuloksia käyte-

tään myös kasvatuksen ja suositusten tukena vanhemmille, kasvattajille ja päät-

täjille. Monipuolinen ja laadukas tutkimustieto on edellytys sille, että tämä tieto on 

luotettavaa ja näin aidosti avuksi. Tämä on erityisen olennaista eri ikäryhmien 

tutkimisen kohdalla, koska lapset ja nuoret kehittyvät hyvin nopeasti, mikä vai-

keuttaa eri ikäisten tutkimuksen yleistettävyyttä ja vertailukelpoisuutta ennestään.  
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Aineiston tutkimusartikkelien julkaisuiden aikaväli 2015–2020 on verrattain lyhyt, 

eli siitä ei voi vetää suoria yleistyksiä, mutta näiden viiden vuoden aikana tutki-

musten määrät ovat nousseet. Aiempi tutkimus on myös havainnut digitaalisen 

median olevan suosittu tutkimusaihe (Dickson ym., 2019; Orben, 2020a). On ym-

märrettävää, että yhteiskunnallisesti kiinnostavaa ja ajankohtaista ilmiötä tutki-

taan runsaasti. Samalla tulee kuitenkin muistaa, ettei tutkimusten määrä kerro 

sen laadusta tai siitä, että kyseisestä tutkimusongelmasta olisi jo riittävästi tietoa. 

Tutkimuksen laadun näkökulmaa tuovat esiin erilaiset tieteen arvioinnin keinot 

kuten metatiede.  

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, mitkä teemat ja aiheet korostuvat digitaalisen 

median käyttöä koskevassa tutkimuksessa. Kaikkein yleisin tutkimusteema oli di-

gitaalisen median käyttö yleisesti, jonka yleisimpiä tutkimusaiheista olivat myös 

digitaalisen median käyttö yleisesti, sosiaalinen media ja ruutuaika. Nämä tutki-

musaiheet ovat hyvin laajoja. Tämä on havaittu myös aiemmassa tutkimuksessa, 

jossa on kritisoitu digitaalisen median tutkimusta liian laajojen käsitteiden käy-

töstä (Kaye ym., 2020; Reeves ym., 2020) ja suositeltu tutkimaan yksittäisten tai 

tarkemmin rajattujen digitaalisten medioiden käytön seurauksia (Dickson ym., 

2019; Orben 2020a). 

 

Kiinnostavana yhteneväisenä piirteenä aiempaan tutkimukseen tutkimusteemo-

jen- ja aiheiden suhteen oli myös tunteiden korostuminen tutkimuksessa. Aiem-

massa tutkimuksessa havaittu esimerkiksi vahva huolidiskurssi ja toistuvat pa-

niikkireaktiot digitaalisen median tutkimuksessa (Bennett ym., 2010; Dickson ym., 

2019; McKinnon ym., 2020; Orben, 2020b). Tässä tutkielmassa huolikeskeisyys 

näkyi tutkimusten aiheissa ja teemoissa. Toiseksi yleisin tutkimusteema on digi-

taaliseen mediaan liittyvät uhat, joiden tutkimusaiheita ovat esimerkiksi verkko-

viha, kiusaaminen ja nettiturvallisuus. Huolesta kertoo myös neljänneksi yleisin 

tutkimusteema ongelmallinen mediankäyttö, jonka tutkimusaiheita on esimerkiksi 

ongelmapelaaminen ja riippuvuus. Tunteiden herääminen on ymmärrettävää, 

sillä digitaalinen media on ollut ja on iso muutos ihmisten jokapäiväiseen elä-

mään, työskentelyyn, opiskeluun ja vapaa-aikaan.  
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Yllä mainittujen tämän tutkimuksen aineiston huoleen liittyvien aiheiden lisäksi 

aiempi tutkimus on tunnistanut internetiin liittyviä uhkia esimerkiksi aggressiivi-

suutta, yksityisyyden ja identiteetin riskit sekä uudenlaisen valvonnan (Livings-

tone, 2019). Uhat kannattaa ja tuleekin tunnistaa, sekä muistaa niiltä suojautumi-

nen. Paniikki ja huolikeskeisyys eivät kuitenkaan edistä digitaalisen median il-

miön perusteellista ymmärrystä. Mikäli tunnepitoisuus ohjaa tutkimusta, niin tut-

kimuksen kenttä jää lopulta yksipuoliseksi. Usein huolipuheen ohjaama julkinen 

kiinnostus on tuonut huomiota ja rahoitusta tutkimukselle, ja näin lisännyt sen 

määrää, mutta jos tutkimuksen motiivina on ensisijaisesti huoleen vastaaminen, 

niin se vie huomion pois tutkimuksen kokonaisvaltaiselta kehittämiseltä (Orben, 

2020b). Kehittämisnäkökulman lisäksi herää kysymys, mitä aiheita tutkitaan lain-

kaan tai vähemmän, jos tutkimusaiheet- ja motivaatiot ovat painottuneet tiettyyn 

suuntaan. Huolta aiheuttavaa digitaalisen median käyttöä tutkitaan paljon, mikä 

näkyy myös tässä aineistossa. 

 

Tiivistetysti voidaan sanoa, ettei tämän tutkielman tuloksissa tullut esiin mitään 

uutta tai yllättävää verrattuna aiempaan tutkimukseen. Niin tutkimuksessa tehty-

jen valintojen erittely kuin tutkimusteemojen ja -aiheidenkin painotukset noudatti-

vat kansainvälisen tutkimuksen yleisiä linjoja. Tuloksena tämä yhteneväisyys 

alan kansainvälisen tutkimuksen kanssa on kiinnostava ja kertoo tietynlaisesta 

vakiintuneisuudesta tutkimuskentällä. 

 

6.2 Luotettavuus 

Tämän tutkielman luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reabiliteetin kautta, 

koska ne ovat yleisiä tieteellisen tiedon arviointiperusteita. Kyseessä on kaksi 

laajaa käsitettä, joita on määritelty eri tutkimustavoissa hieman eri tavoin. Tutki-

muksen laatu liittyy myös tutkimusetiikkaan ja hyvän tieteellisen käytännön alu-

eelle. Tällä tarkoitetaan rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta läpi tutki-

musprosessin sen toteuttamisesta tulosten tallentamiseen, tulosten esittämiseen 

ja arviointiin (Ronkainen ym., 2014). Olen pyrkinyt noudattamaan hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä parhaan kykyni mukaan. Tässä luvussa käydään läpi ja arvioidaan tä-

män tutkielman luotettavuutta.  
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Yleisesti validiteetti eli pätevyys tarkoittaa yleisesti sitä, miten hyvin tutkimus ku-

vaa tutkittavaa ilmiötä, eli onko onnistuttu tutkimaan sitä, mitä oli tarkoituskin, 

ovatko käytetyt käsitteet kuvaavia, ovatko tehdyt ratkaisut perusteltuja, onko tut-

kimustieto tuotettu pätevästi ja sopiiko se tutkimuskohteeseen (Ronkainen ym., 

2014). Tämän tutkielman tutkimusongelmana oli lasten ja nuorten digitaalisen 

median käytön tutkimus, joka rajattiin myös suomalaisiin käyttäjäryhmiin ja viime-

aikaiseen vuosina 2015–2020 julkaistuihin tutkimuksiin. Aineisto sopii yhteen tut-

kimuskysymysten kanssa, kun alan tutkimusta on tutkittu tutkimusartikkeliaineis-

tolla. Aineisto kerättiin tietokannoista tehtyyn tiedonhakuun. Suurimman osan ai-

neistosta keräsi informaatikko, aineistoa täydensi Lauri Hietajärvi ja viimeisen 

täydennyshaut vuodelta 2020 tein itse. Tiedonhaun toteutti asiantunteva infor-

maatikko. Täydennyshaussa noudatin huolellisuutta ja yhteneväisyyden vuoksi 

samoja hakulausekkeita informaatikon tekemän haun kanssa. Vuoden 2020 täy-

dennyshauissa ei käytetty yhtä montaa tietokantaa, kuin aiempien vuosien ai-

neiston keruussa. Täydennyshauissa valittiin kuitenkin jo aiemmissa hauissa 

käytetyistä ja merkittäviä tietokantoja Google Scholar, Scopus ja Web of Science. 

Mahdolliset aineistosta puuttuvat artikkelit johtuvat artikkelien asiasanoituksesta 

ja hakutermivalinnoista. Luotettavuutta olisi voinut parantaa myös sillä, jos use-

ampi ihminen olisi koostanut saman aineiston, jota olisi sen jälkeen vertailtu.  

 

Tutkimuksen validiteetin osoittamisessa on olennaista myös se, että tutkimusra-

portissa kerrotaan lukijalle tarpeeksi selkeästi tutkijan tekemistä valinnoista, tut-

kimuksen aineistosta ja sen analyysistä. Tämän tutkimusraportin luvussa neljä 

on käyty läpi aineiston keruu, analyysi ja muut valinnat. Tehtyjen valintojen ja 

prosessin kuvaamisen avulla on pyritty siihen, että tutkimuksen kulku olisi lukijalle 

mahdollisimman läpinäkyvä. Luvussa viisi kuvataan tutkimustuloksia huolellisesti 

erilaisten tunnuslukujen ja tutkimusaiheiden kautta. Tutkielman liitteenä löytyy 

tutkimuksen aineisto, eli tiedonhaulla kerätty kokonaisuus (liitteet 1 ja 2).  

 

Reabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen luotettavuutta, eli mittauksen yhdenmukai-

suutta ja mittarin tarkkuutta (Ronkainen ym., 2014). Mittauksen luotettavuuden 

kohdalla arvioidaan siis sitä, onko tutkimustulosten taustalla sattuma, vai onko 

mittaus ollut niin tarkka, että tulokset ovat toistettavissa. Laajemmasta näkökul-
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masta näiden lisäksi tutkimuksen johdonmukaisuus, tarkkuus ja huolellisuus ai-

neiston keräämisessä ja analyysissä kertovat tutkimuksen luotettavuudesta 

(Ronkainen ym. 2014). Verrattuna kvantitatiiviseen tutkimuksen mittarien tark-

kuuden arviointiin, korostuvat kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nissa analyysin systemaattisuuden ja tulkinnan luotettavuuden kriteerit (Ruusu-

vuori ym., 2010).  

 

Tässä tutkielmassa on kuvattu sen eri vaiheet ja analyysin systemaattinen ete-

neminen avoimesti. Luvussa 4.2 käsitellään tutkimuksen aineiston analyysin ete-

neminen. Ensimmäisenä analyysivaiheena oli luokittelu, jolla vastattiin ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen. Toisena analyysivaiheena oli tutkimusaiheiden tee-

moittelu, jolla vastattiin toiseen tutkimuskysymykseen. Mittarin reabiliteettia voi 

parantaa tekemällä toistomittauksia (Ronkainen ym., 2014). Tutkimusaineiston 

luokittelun ja tutkimusaiheiden teemoittelun reabiliteettia olisi voinut parantaa et-

simällä työvaiheille toisen arvioitsijan. Luokittelun osa-alueet määriteltiin etukä-

teen ja koko aineistoa käsiteltiin samalla tarkkuudella. Kvantitatiivisista ja kvalita-

tiivisista tutkimuksista luokiteltiin osin eri tietoja tutkimustyyppien erilaisuuksien 

vuoksi. Teemoittelu-vaiheessa toistin systemaattisesti analyysivaiheita useam-

man kerran samalla tavoin läpi aineiston. Kyseessä on aloittelevan tutkijan ana-

lyysi, jossa joku toinen olisi voinut päätyä myös eri ratkaisuihin. Pyrin luokittelussa 

ja teemoittelussa johdonmukaiseen, huolelliseen ja läpinäkyvään työskentelyyn 

läpi prosessin.  

 

Tutkimuskysymyksiin sopivaa aineistoa on analysoitu metatieteen viitekehyk-

sestä. Metatiede, eli tutkimuksen teko tutkimuksesta, on yhdenmukainen näkö-

kulma tämän tutkimusaineiston analysointiin, sillä tutkimusartikkelien luokittelu 

antaa mahdollisuuden aiheesta tehtyjen tutkimusten valintojen ja painotusten ar-

viointiin. Kun arvioidaan luotettavuuden näkökulmasta metatieteen viitekehystä, 

niin laajempi tai syvempi näkökulma olisi ollut myös perusteltua. Metatieteelle on 

ominaista hyvin laaja näkökulma, joissa käytetään aineistona esimerkiksi useam-

pia meta-analyyseja useista tutkimusaiheista (Ioannidis ym., 2015). Tutkielman 

laajuuden ja rajauksen vuoksi se ei kuitenkaan ollut mahdollista. Tutkimuskysy-
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myksiin vastattiin sopivalla aineistolla tutkimusaukkojen kartoituksen tyyliin, muo-

dostaen kokonaiskuvaa uusimmasta suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen 

median käytön tutkimuksesta.  

 

6.3 Katse tulevaisuuteen 

Tässä tutkielmassa on syvennytty suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen 

median käytön tutkimukseen vuosilta 2015–2020. Tuloksissa on käsitelty aineis-

ton tutkimusartikkeleiden tutkimuksellisia aukkoja, painotuksia, menetelmiä ja 

muita tehtyjä valintoja. Lisäksi on tarkasteltu kokonaisuutta tutkimusaiheiden ja -

teemojen jakautumisen kautta. Kerätty aineisto ja valittu viitekehys mahdollistai-

sivat monia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Luokiteltuja ominaisuuksia voisi 

vielä ristiintaulukoida, käytettyjä muuttujia voisi nostaa esiin ja vertailla, jostain 

tutkimusteemasta voisi muodostaa synteesin, tai tutkimusaiheita voisi eritellä yk-

sityiskohtaisemmin. Pro gradu-tutkielman laajuus mahdollisti kokonaisuuden, 

jossa paikannettiin useita tutkimuksen aukkoja ja painotuksia. Digitaalisen me-

dian käytön tutkimus on mielenkiintoinen aihe yleisesti ja erityisesti lasten ja nuor-

ten kohdalla. Tämä tutkielma tuo osansa alan tutkimuskentän laajaan ja moni-

puoliseen keskusteluun.  

 

Lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöön liittyy paljon huolestuneisuutta ja 

lisäksi näitä diginatiiveiksikin kutsuttujen käyttäjäryhmien tietoihin, taitoihin ja 

edellytyksiin kuuluu monia ennakko-oletuksia heidän erityisyydestään. Oivallinen 

tapa vastata tähän huoleen ja nuorempien sukupolvien erilaisiin käyttövalmiuksiin 

on riittävien digitaalisten tietojen ja taitojen varmistaminen. Tämä huomio koros-

tuu myös tutkimuskentällä, mikä on nähtävissä siinä, että tämän aineiston kol-

manneksi yleisin tutkimusteema oli tiedot ja taidot. Tämän teeman tutkimusai-

heina on esimerkiksi medialukutaito, tiedonhakutaidot ja verkkoturvallisuustaidot. 

Lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi tulee huolehtia digitaalisesta luku-

taidosta, ymmärryksestä ja älykkyydestä (Third ym., 2014). Lapsilla ja nuorilla 

tulee olla riittävä ja monipuolinen ymmärrys digitaalisesta mediasta. Tiedot ja tai-

dot tukevat turvallisuutta ja auttavat samalla nauttimaan tämän ilmiön hyödyistä. 

Turvaamalla riittävät tiedot ja taidot voidaan samalla varmistaa, että mahdollisim-
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man monilla on mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää digitaa-

lista mediaa. Digitaalista maailmaa ei luoda yksin vaan yhteistyössä, joten myös 

sillä on väliä, miten itse toimimme, millaista sisältöä tuotamme ja millaista taas 

emme hyväksy. Lapset ja nuoret ovat iso käyttäjäryhmä ja samalla osanaan 

muokkaamassa digitaalista mediaa.  

 

Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen huolehtiminen on vastuullinen ja haastava 

tehtävä. Haastetta ensinnäkin se, että kyseessä on monipuolinen ja laaja ilmiö, 

josta riittää opittavaa, ymmärrettävää ja harjoiteltavaa. Lisäksi haastetta tuo se, 

että digitaalinen media kehittyy jatkuvasti ja nopeasti. Taitoja pitää siis päivittää 

jatkuvasti, jotta ne pysyvät riittävinä. Tämä luo haastetta koulujärjestelmälle, van-

hemmille, kasvattajille sekä lapsille ja nuorille itselleen. Digimaailma ei ole 

helppo, mutta lapsia ja nuoria voidaan kannustaa olemaan sen vastuullisia, aktii-

visia ja oman arvonsa tuntevia jäseniä (Third ym., 2014). Tätä keskustelua ei tule 

käydä irrallaan lapsista ja nuorista, vaan heidät tulee ottaa mukaan vahvistaen 

heidän aktiivista toimijuuttaan (Third ym., 2014).  

 

Digitaalinen media on vakiinnuttanut asemansa yhteiskunnassamme, eikä siihen 

ole odotettavissa muutosta. Päinvastoin todennäköisesti tulevaisuudessa digi-

taalisella medialla ja tulevilla uusilla teknologioilla on vielä aktiivisempi rooli niin 

yksilöiden kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Kun ensimmäiset lapset ja nuoret 

kasvoivat digitaalista mediaa käyttäen, niin oltiin huolissaan muun muassa sen 

vaikutuksesta näiden diginatiiveiksi nimitettyjen sukupolvien aivoihin (Prensky, 

2001a). Tällä hetkellä lapsuuden ja nuoruuden ikävaiheessa olevat ovat kasva-

neet digitaalisen median parissa ja tulevaisuuden sukupolvet tulevat varmasti 

myös. Alan tutkimuksessa kannattaakin keskittyä pitkäjännitteiseen työhön teo-

rian ja metodologian kehittämisessä (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Tämä 

on tärkeää, jotta kehittyvien teknologioiden paniikkireaktioiden Sisofyksen kehä 

ei jatku loputtomiin (Orben, 2020b).  

 

Digitaalisen median tutkimuskentällä siis riittää työtä, vaikka tutkimusta tehdään 

jo nyt paljon ja eri aiheista, kuten tämän tutkielman aineistosta on nähtävissä. 

Haastetta luo myös jo mainittu digitaalisen median jatkuva kehittyminen, jonka 
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vauhdissa tutkimus ei voi pysyä mukana. Tämän vuoksi kumuloituva tutkimus-

tieto vie luonnollisestikin enemmän aikaa. Muutostahti luo painetta myös tutki-

musten näkökulmille ja kysymysten asettelulle. Ei tule miettiä vain sitä, millaista 

tietoa kaipaamme juuri nyt vaan myös sitä, vaan ennakoiden myös sitä, millaista 

tietoa tarvitsemme tulevaisuudessa.  

 

Digitaalisen median kohdalla on hyötyä metatieteen näkökulmasta, kuten jo teh-

dyn tutkimuksen arvioinnista, synteeseistä sekä tutkimusaukkojen kartoituksista. 

Metatieteen tavoitteena on tieteen kehittäminen sen arvioinnin keinoin (Ioannidis 

ym., 2015). Sen avulla saadaan näkemystä siihen, mitä tiedetään ja miten, sekä 

minne tutkimuksen katse kannattaa seuraavaksi kohdistaa. Lasten ja nuorten di-

gitaalisen median käytön tutkimuksen arviointia metatieteen näkökulmasta kan-

nattaa jatkaa, sillä kyseisen laajan ilmiön tutkimuksessa on tunnistettu runsaasti 

kehityskohtia. Samalla siihen kohdistuu paljon sosiaalista painetta sekä vaikutus-

mahdollisuuksia esimerkiksi päättäjien, koulutusjärjestelmän, kasvattajien ja yk-

silöiden taholta. Digitaalisen median käytöstä on tullut ja tulossa laadukkaampaa 

tutkimusta, mikä on havaittu erityisesti uusimman tutkimuksen kohdalla (Karde-

felt-Winther, 2017). Alan tutkimuksen arviointikeskustelu sekä kehittämiskohtei-

den paikantaminen ovat varmasti olleet apuna tässä kehityksessä. On kiinnosta-

vaa nähdä, millaista tutkimusta, tuloksia ja kehitystä tällä saralla on luvassa tule-

vaisuudessa. Digitaalisen median tutkimuksella on tärkeä ja vastuullinen tehtävä. 
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