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1. Mistä on kyse? 
 
 
Onko ruutuaikakonsepti vanhentunut? Jos on, niin millaisia suosituksia lasten ja nuorten 
mediankäytölle tulisi olla? Entä aikuisten? Mediakasvatusseuran Ruutuaika-teemaviikolla 
pohdittiin monipuolisesti mobiilin media-ajan herättämiä kysymyksiä. 
 
Mediakasvatusseura toteutti 10.-14.10.2016 Ruutuaikaviikon. Teemaviikon aikana 
pohdittiin yhdessä mediakasvatuksen ammattilaisten kanssa, mitä mediakasvatus tässä 
ajassa on ja monipuolistettiin keskustelua lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyvistä 
suosituksista ja haastettiin seuraamaan oman mediankäytön sekä toisaalta 
“ruutupaaston” herättämiä tunteita viikkohaasteiden avulla. 
 
Tämä Mediakasvatusseuran toteuttama julkaisu on koostettu teemaviikkoa varten 
tuotetuista asiantuntijapuheenvuoroista ja muista materiaaleista. Teemaviikon taustalla 
on ollut mediankäytön tapojen ja mediaympäristöjen muutoksen luoma tarve yhteisille, 
päivitetyille normeille ja suosituksille kasvatustyön tueksi sekä lasten ja nuorten 
mediakulttuurin kohtaamiseksi: parin tunnin ruutuaikasuositus ei enää riitä 
mediakasvatukseksi. 
 
Ruutuaikaviikkoa varten Mediakasvatusseura, Ehyt ry. sekä Pelastakaa Lapset ry. ovat 
koostaneet yhteistyönä media-alan toimijoille, etenkin toimittajille, suunnatun 
mediaohjeen, joka julkaistaan tässä koosteessa. Ohjeessa on hyödyllisiä käytännön 
vinkkejä ja ohjeita siihen, millaisia asioita tulisi huomioida lapsia, nuoria tai heidän 
(media)kulttuuriaan käsitteleviä mediasisältöjä suunniteltaessa. 
 
Lisäksi julkaisusta löytyy Ruutuaikaviikon aikana Mediakasvatusseuran blogissa 
julkaistuja asiantuntijapuheenvuoroja, joissa käsitellään aihetta monipuolisesti eri alojen 
ammattilaisten näkökulmista.  
 
Puheenvuorojen jälkeen julkaisemme Jaana Wessmanin epävirallisen suomennoksen 
American Academy of Pediatrics (AAP) -lastenlääkäriyhdistyksen vuonna 2015 
uudistamista mediankäyttösuosituksista. Suomessakin yleisesti tunnettu kahden tunnin 
ruutuaikasuositus on alkujaan peräisin AAP:n aiemmasta suosituksesta vuodelta 2006. 
Teksti on julkaistu aiemmin Wessmanin blogissa syksyllä 2016. 
 
Koosteesta löytyy myös tiivistelmä keväällä 2016 toteutetun ja Ruutuaikaviikolla 
julkaistun Ruudulla-kyselyn tuloksista. Tuloksissa käy ilmi, että yli puolet vastaajista 
eivät pidä ruutuaika -käsitettä toimivana puhuttaessa lasten ja nuorten mediankäytöstä. 
Tämä ei kuitenkaan merkitse, etteikö kenttä kaipaisi konkreettisia suosituksia varsinkin 
pienten lasten mediankäytölle. Yhteisten normien tarve kasvatustyön tueksi on suuri, 
ammattikunnasta riippumatta. Ruudulla-kyselyn raportti löytyy kokonaisuudessaan 
täältä. 
 
Koosteen lopussa on luettelo julkaisuista ja muista lähteistä jotka käsittelevät ruutuaikaa. 
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2. Mediaohje toimittajille!  
 
 

Mediasisällöt ja mediankäyttö ovat muodossa tai toisessa osa lasten ja nuorten 
jokapäiväistä elämää. Ei olekaan yllättävää, että uutismediat huomioivat uusiin median 
käytön tapoihin liittyviä ilmiöitä. Lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyy edelleen 
virheellisiä oletuksia ja ennakkoluuloja, joita myös uutisjutut voivat huomaamattaan 
ylläpitää tai vahvistaa.  
 
Lapset ja nuoret ansaitsevat sen, että heidän mediakulttuuristaan ja mediankäytöstä 
keskustellaan asiallisesti ja moniäänisesti. Siksi Mediakasvatusseura, Ehyt ja Pelastakaa 
lapset on koostanut tämän kattavan vinkkilistan toimittajille lasten ja nuorten 
mediakulttuuriin liittyvien ilmiöiden käsittelyn tueksi. 
 
Mediaohjeen alkuosan vinkit ovat luonteeltaan yleisluontoisia, soveltuen monenlaisten 
mediakulttuurin ilmiöiden käsittelemiseen. Toisessa osiossa jaetaan vinkkejä erityisesti 
pelaamisen ja pelikulttuurin käsittelemiseen sekä lasten kuvaamiseen ja kuvien 
valitsemiseen.  
 
Mediaohjeen ovat kirjoittaneet Isabella Holm (Mediakasvatusseura ry), Anniina Lundvall 
(Pelastakaa lapset ry), Inka Silvennoinen (Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry) ja Lauri Sundberg 
(Pelastakaa lapset ry). 
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Aiheena lasten ja nuorten mediakulttuuri tai mediankäyttö: 
Vinkkejä toimittajille 
 

● Huomioihan artikkeli, että kyseessä on monelle tärkeä harrastus ja elämäntapa? 
 
Uutisartikkelit tuovat usein lähtökohtaisesti esille yhteiskunnan ongelmakohtia ja hakevat haasteille 
erilaisia ratkaisuja. Lasten ja nuorten mediakulttuuriin ja siihen liittyvien ilmiöiden käsittelemiseen 
liitetään kuitenkin turhan usein asiaankuulumatonta arvottamista. Monelle lapselle ja nuorelle 
esimerkiksi pelaaminen, tubettaminen tai snäppääminen ovat tärkeitä harrastuksia ja merkittävä osa 
elämää. Monet nuoret kokevat julkisen keskustelun leimaavana ja loukkaavana. Vältä siis lasten, 
nuorten tai itse mediakulttuurin muodon leimaamista, vaan pyri pysymään aiheen käsittelyn kannalta 

keskeisissä näkökulmissa.  
 

● Helpottaako vai vaikeuttaako artikkeli aiheesta käytävää keskustelua? 
 
Jos haluat käsitellä johonkin media-ilmiöön liittyviä haasteita, muista etsiä niihin myös ratkaisuja. 
Monesta aiheesta löytyy suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yksinkertaistamalla saa luotua 
raflaavan otsikon ja näkökulman - muista myös vastuusi suhteessa käsiteltyyn teemaan. Uutiset 
vaikuttavat esimerkiksi vanhempien käsityksiin ja siten myös kasvatusratkaisuihin. Huolipuheen 
lietsonnasta voi seurata konkreettisesti tarpeettomia riitoja tai muita murheita, jotka eivät kuitenkaan 
auta mahdollisten mediankäyttöön liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa. 

 
● Käsi sydämellä, teetkö juttua vanhemman vai toimittajan roolissa? 

 
Lasten ja nuorten mediankäytön tavat voivat kummastuttaa/riemastuttaa/ärsyttää. Huomiot omasta 
lähipiiristä voivat myös antaa ideoita uusien ilmiöiden ja näkökulmien esiin tuomiselle. Jos kirjoitat 
tekstin omasta näkökulmasta on toteutusmuotona toivottavasti jokin enemmän kolumnia kuin 

uutisartikkelia muistuttava lopputuote.  
 

● Mikä on oma suhtautumisesi aiheeseen? Vaikuttaako se artikkelin näkökulmaan tai 
sävyyn? 

 
Varo lietsomasta tahattomasti huolipuhetta ja mediapaniikkia ja tarkastele omaa suhtautumistasi 
kyseiseen mediaan liittyvään ilmiöön ennen jutun julkaisua. 

 
● Osallistatko lapsia ja nuoria heitä koskevaan keskusteluun? 

 
Lapsilla ja nuorilla on oikeus lausua mielipiteensä ja tulla osallistetuiksi heitä koskevaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisävinkkejä lasten osallistamiseksi löydät esimerkiksi “Lapset 
osallisena mediassa”-materiaalista (Grönholm, Pauliina, Mediakasvatusseura, 2014). 

 
● Onhan haastatteluun valittu asiantuntija pätevä lausumaan juuri kyseisestä asiasta? 

 
Suomesta löytyy ansioitunut joukko päteviä asiantuntijoita lasten ja nuorten media-arkeen liittyvien 
asioiden käsittelyyn. Asiaa tuntevia ja tutkivia asiantuntijoita löydät esimerkiksi media-alan järjestöistä 
sekä lasten ja nuorten etua ajavista järjestöistä. Muista kuitenkin näkökulmien monet lähtökohdat: 
esimerkiksi lasten kasvatukseen erikoistunut psykologi ei välttämättä ole mediaympäristöjen 
asiantuntija, eikä mediatutkija välttämättä tunne lapsen kehityksen kannalta keskeisiä vaiheita. 
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Lapsen ja nuoren rooli oman elämänsä asiantuntijana on myös huomionarvoinen näkökulma, jossa 
haastateltu lapsi tai nuori voi avata mitä harrastus hänelle merkitsee.  

 
● Lisääkö artikkeli turhia riitoja perheissä, vai edistääkö se rakentavaa keskustelua ja 

mediakasvatusta? 

Mediankäyttö voi aiheuttaa perheissä herkästi skismaa ja erilaisia riitatilanteita. Iso osa näistä olisi 
vältettävissä vanhempien paremmalla ymmärryksellä lasten mediakulttuurista. Vanhemmat 
tarvitsevat tukea mediakasvatukseen, joten paras tapa lähestyä aihetta on rakentava ja 
ratkaisukeskeinen. Vanhempien olisi hyvä ymmärtää, että medialukutaidon vahvistaminen on osa 
nykyaikaista kasvatusta ja siihen liittyy samoja haasteita kuin kaikkeen muuhunkin kasvatukseen. 
Esimerkiksi perheen sisäisestä viestinnästä on kirjoittanut psykologi Thomas Gordon yleisesti hyväksi 
katsottuja periaatteita. Mitä aikuisempia lapsia perheessä on, sitä enemmän tulisi keskittyä dialogiin 
eikä vanhemman käskyvaltaan. 

Kun aiheena ovat tietokone-, konsoli- ja mobiilipelit 

 
● Ota huomioon pelaamisen ja pelaajien monimuotoisuus 

Kaikkien pelien niputtaminen yhteen ja pelien yksipuolinen käsittely ei tee oikeutta peleille ja saattaa 
vääristää niistä käytävää keskustelua. Pelejä on monenlaisia ja monille kohderyhmälle. Pelaajatkin 
koostuvat moninaisesta joukosta erilaisia ihmisiä, joiden tavat ja motiivit pelata vaihtelevat. 
Kilpapelaamiseen liittyviä ilmiöitä ei esimerkiksi voi yleistää kaikkeen pelaamiseen tai kaikkiin 
pelaajiin. Peleistä keskustellaan usein joko talous- tai huolinäkökulmasta, mutta pelit ovat myös 
kulttuuria, monelle tärkeä harrastus, oppimisen väline tai niitä voi tarkastella itsenäisinä teoksina, 
samoin kuin elokuvia tai kirjallisuutta. Älä siis turvaudu stereotypioihin tai jämähdä yhteen 
näkökulmaan. 

● Muista, että on lasten pelejä ja aikuisten pelejä 

On hyvä huomioida, että osa peleistä on suunnattu vain aikuisille, eikä niitä ole tarkoitettukaan lasten 
pelattavaksi. Ethän arvioi aikuisille tarkoitettuja pelejä lasten näkökulmasta. Ikärajat ovat olemassa 
syystä. Selvitä suomalaisten ikärajojen määräytymisperusteet. Kaikilla peleillä ei ole virallista ikärajaa, 
tai ikäraja ole lainvoimainen, joten älä sekoita suosituksia ja suomen lain mukaan sitovia ikärajoja 
keskenään.  

● Älä  sekoita ilmiönä rahapelaamista ja digitaalista pelaamista 

Digitaalinen pelaaminen on noussut viime vuosikymmenten aikana merkittäväksi osaksi tämän päivän 
kulttuuria, mutta siihen liittyy edelleen voimakkaita ja usein virheellisiä negatiivisia ennakkoluuloja. 
Digipelien niputtaminen yhteen alle 18-vuotiailta kiellettyjen rahapelien kanssa on omiaan lisäämään 
virheellisiä käsityksiä. Kyseessä on kaksi pelaamisen tyyppiä, jotka eroavat toisistaan niin 
lainsäädännön, yhteiskunnallisen merkityksen kuin aiheuttamiensa ongelmien tasolla. Kyse on myös 
journalistisesta tarkkuudesta: kaikki rahapelaaminen on pelaamista, mutta kaikki pelaaminen ei ole 
rahapelaamista. Huomioithan tämän myös kuvituksessa. 

● Älä yleistä tai liioittele haittoja 

Pienelle osalle pelaajista aiheutuu eriasteisia haittoja. Se ei tarkoita, että kaikki pelaaminen olisi 
haitallista. On tärkeää osata erottaa pelaamiseen liittyvät vähäiset ja ohimenevät haitalliset lieveilmiöt 
ja vakavammat ongelmalliseen pelaamiseen liittyvät haitat. Haittakeskustelun rinnalle tarvitaan 
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laajempaa keskustelua ja ymmärrystä ilmiöstä kokonaisuutena, jotta todelliset haitat pystytään 
erottamaan turhasta huolesta. 

● Vältä peliriippuvuus-termiä  

Digitaalisten pelien kohdalla riippuvuus-termin käyttö ei ole perusteltua. Kansainvälisissä 
tautiluokituksissa (ICD-10 tai DSM-5) eivät ongelmallinen digitaalinen pelaaminen tai peliriippuvuus 
(rahapelaamista lukuun ottamatta) ainakaan toistaiseksi esiinny omana diagnoosina. Lasten ja nuorten 
kohdalla puhumista peliriippuvuudesta tai –addiktiosta tulisi kokonaan välttää, koska termi on varsin 
leimaava eikä ota huomioon lapsuuden ja nuoruuden erityispiirteitä.  

● Ole tarkkana peliväkivaltakeskustelussa 

Pelien sisältämä väkivalta on puhuttanut jo pitkään. Pitävää tutkimuksellista näyttöä pelien 
aiheuttamasta väkivaltaisuudesta ei kuitenkaan ole ja tutkimus on paikoittain ristiriitaista. Ruotsin 
mediaviranomainen Statens mediaråd julkaisi vuonna 2012 laajan tutkimuskatsauksen peliväkivallan 
ja aggressiivisen käytöksen suhteesta. Katsauksessa ei löydetty syy-seuraussuhdetta väkivaltaisten 
mediasisältöjen ja arkielämän väkivaltaisen käytöksen välillä. Katsauksen mukaan mahdollisuutta ei 
voida täysin sulkea pois, mutta mahdollinen vaikutus on vähäinen verrattuna muihin tekijöihin, kuten 
mielenterveysongelmiin, läheisten ihmissuhteiden vähäiseen määrään, kodin roolimalleihin tai 
päihteidenkäyttöön. Älä tee liian pitkälle johdettuja oletuksia syy-seuraussuhteista 

Lapset osana omaa mediatuotostasi - vinkkejä lasten 
kuvaamiseen ja kuvien valintaan 

 

● Kuvaa lasta arvostavalla tavalla 
 
Kuvaa lapsia ja nuoria aina tasa-arvoisesti ja arvostavasti. Kuvaa lapsia ja nuoria aktiivisina toimijoina, 
esimerkiksi jalkapalloilevat lapset pelaamassa jalkapalloa mieluummin kuin istumassa pallon kanssa 
nurmikolla. Kunnioita kuvattavien nuorten persoonallisuutta sekä ihmisarvoa. Keskustele 
kuvaamisesta kohteiden kanssa – millä tavoin nämä itse haluaisivat, että heitä kuvataan? 
 

● Älä tytöttele tai pojittele kuvavalinnoilla 
 
Vältä tyypillisten tyttö- ja poikastereotypioiden uusintamista kuvissa. Pojat ja tytöt ovat esimerkiksi 
yhtä aktiivisia urheilijoita. Valokuvan valinnalla on mahdollista vastustaa ja vähentää seksismiä, 
esineellistämistä ja sukupuolista syrjintää. Tarkastele ottamaasi kuvaa näistä näkökulmista. 
 

● Kunnioita erilaisuutta 
 
Edistä taustoiltaan ja esimerkiksi sukupuoli-identiteetiltään erilaisten lasten ja nuorten tasa-arvoa 
antamalla heille näkyvyyttä medioissa. Kiinnitä huomiota myös kuvatekstin yhdenvertaisuuteen. 
Valitse sanasi niin, että kuvassa olevan sukupuoli ei korostu. 
 

● Anna kasvurauha 
 
Tarkista, että lapsen ja nuoren vaatetus on asianmukainen ja korostaa aktiivista tekemistä, eikä aseta 
lasta turhaan katseen kohteeksi tai seksuaaliseksi objektiksi. Tietyissä aihepiireissä otettujen kuvien 
väärinkäytön riski voi olla suurempi kuin toisissa (urheilulajeista esimerkiksi voimistelu). Tämä on 

hyvä tiedostaa kuvia otettaessa ja julkaistaessa.  
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3. Puheenvuoroja ruutuajasta 
 
 
Ruutuaviikon aikana Mediakasvatusseuran blogissa julkaistiin aihetta kokonaisvaltaisesti 
käsitteleviä asiantuntijatekstejä ja -kommentteja. 
 
Arla Pitkämäen teksti Screen Time Thoughts from Finnish Media Educators  käsittelee 
mediakasvatuksen ammattilaisten parissa keväällä 2016 toteutetun Ruutuaikakyselyn 
tuloksia. Teksti on julkaistu aiemmin tanskalaisen lasten ja nuorten pelejä kehittävän 
watAgamen blogissa. Kirjoittaja on Mediakasvatusseuran harjoittelija. 
 
Jaana Wessman ottaa tekstillään Media, vanhemmuus ja mediavanhemmuus  kantaa 
siihen, kuinka lapsuuden medioituminen ei tarkoita sitä, että kasvatus ja vanhemmuus 
olisivat oleellisesti muuttuneet. Wessman on tutkija sekä lastenpsykiatriaan erikoistuva 
lääkäri. 
 
Timo Partonen kiinnittää tekstissään Mediankäytön myönteiset ja kielteiset 
hyvinvointivaikutukset  huomionsa arkisten mediankäytön tottumustemme vaikutuksiin 
unen laatuun. Kirjoitus tarjoaa myös ohjeita ja neuvoja unenlaadun parantamiseen. 
Kirjoittaja on tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 
 
Heli Metsätähti-Koistinen ja Marjo Kovanen ottavat osaa keskusteluun 
elokuvakasvattajina tekstissään Ruutuna valkokangas.  Kirjoituksessa pohditaan, onko 
elokuva ruutuaikaa? Kirjoittajat työskentelevät tuottajina elokuvakasvatusjärjestö 
Koulukinossa. 
 
Tommi Paalasen kirjoitus Kun minuuttikin on liikaa  nostaa esiin nuorten mediassa 
kohtaamaan pornoon liittyviä kysymyksiä. Aikuisten huolen sijaan tekstissä 
peräänkuulutetaan aitoa kuuntelua: millaista tukea ja keskustelua nuoret itse toivovat 
median seksuaalisista sisällöistä? Kirjoittaja on Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja. 
 
Inka Silvennoisen tekstissä Kenen aikaa on ruutuaika?  kyseenalaistetaan pelaamisen 
oikeutukseen liittyvä tehokkuuden ja hyödyllisyyden vaatimus ja peräänkuulutetaan 
hauskuuteen ja rentoutumiseen perustuvaa vapaa-ajan arvostusta. Silvennoinen 
työskentelee erityisasiantuntijana Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä. 
 
Mikko Ampuja tuo keskusteluun mediankäytön, teknologian ja liikunnan välisiä suhteita, 
ennakkokäsityksiä ja mahdollisuuksia kirjoituksessaan Miksi keräätte Pokemoneja, 
miksette kerää marjoja?  Kirjoittaja on kehitysjohtaja yrityksessä 15/30 Research sekä 
valtion liikuntaneuvoston ennakointijaoston jäsen. 
 
Lauri Palsa käsittelee tekstissään Digitaalinen media tukee yhteisöllisyyttä ja kulttuurista 
osallisuutta  erilaisten ruutujen tarjoamaa potentiaalia yhteisöllisyyden ja yksilön omien 
kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien näkökulmasta. Kirjoittaja toimii 
projektipäällikkönä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (Kavi). 
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Pelikasvatuksen näkökulmaa ruutuaikakeskusteluun tuovat Silja Nielsenin teksti 
Ruutuajasta laatuaikaa  sekä Mikko Meriläisen kirjoitus Kasvatusta minuutilleen. 
Molemmissa puheenvuoroissa peräänkuulutetaan mediankäytön tasapainoisuutta ja 
kyseenalaistetaan pelkän aikarajoituksen riittävyys mediakasvatukseksi. Nielsen on Head 
of Community and Safety yrityksessä watAgame. Meriläinen työskentelee tutkijana 
Helsingin yliopistossa. 
 
Lasten oikeudet suhteessa mediaan ja siihen liittyvät haasteet globaalista näkökulmasta 
tulevat esille Minna Kylmälahden kirjoituksessa Lapset ruutujen äärellä - kenellä on 
oikeus ja mihin? . Kirjoittaja on Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media 
-alueen asiantuntija. 
 
Satu Valkosen tekstissä Ruutuajan säätelystä lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
vaalimiseen  käsitellään mediankäytön suosituksia erityisesti pienet lapset huomioiden. 
Kirjoittaja toimii mediakasvatuksen kehittäjänä Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. 
 
Ulla Siimes tuo esiin vanhemmuuteen liittyviä pohdintoja lasten mediankäytön suhteen 
kirjoituksessa Ruutuja vai raitoja – hyötyä vai huvia? . Siimes on Suomen 
Vanhempainliiton toiminnanjohtaja. 
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Arla Pitkämäki: Screen time thoughts from Finnish media 
educators 
 
 
Screen time is an issue much talked about in 
the digitalized world of today. Different kinds 
of screens, be that mobile phones, tablets, 
computer or TV screens, you name it, seem to 
take a lot of our time. The often used 
recommendations of screen time of two hours 
per day  seem to be awfully outdated. 1

 
The Finnish Society on Media Education 
wanted to investigate how Finnish media 
education professionals (e.g. people working in 
the field of media education and students of 
media education) perceive the term ‘screen 
time’. Thus, a questionnaire on the topic was 
opened for two weeks in April 2016. The 
initiative for the inquiry came from the Finnish 
Facebook group Media Educators’ Network 
(Mediakasvattajien verkosto). 
 

“Answers show a clear need for 
shared norms and 

recommendations to help 
parenting and education in the 

changed media landscape of 
today. However, the term 

‘screen time’ was seen as too 
ambiguous - meaning that more 

of a qualitative approach and 
focus on the media contents 

themselves is needed.” 
 
In total, we received around 60 answers from 
media education professionals representing 
many different occupations and organizations 
from all over Finland. Most answers came from 
teachers, kindergarten teachers, youth 
workers, students, researchers, and library 
workers. 

1 Nuori Suomi - Fyysisen aktiivisuuden suositus 
kouluikäisille: 
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/1477-Fyysisen_a
ktiivisuuden_suositus_kouluikaisille.pdf 

 
Questions we set out to find answers to were: 
 

1. Is screen time a relevant term when it comes to 
discussing the media use of children and the 
young? 

2. Are quantitative recommendations relating to 
media use necessary (e.g. how many hours are 
recommendable)? 

3. Should we make other kinds of 
recommendations concerning the media use of 
children and the young? 

 
In addition, we aimed to find tips for how to 
approach, understand, and control media use 
of children and the young, and how 
professionals see the media education field of 
today in general – and where it is heading. 
Have these questions and thoughts been in 
your mind? 
 
The respondents saw screen time both as a 
relevant and as an outdated term. Answers 
show a clear need for shared norms and 
recommendations to help parenting and 
education in the changed media landscape of 
today. However, the term ‘screen time’ was 
seen as too ambiguous - meaning that more of a 
qualitative approach and focus on the media 
contents themselves is needed. Quantitative 
(e.g. based on time) recommendations were 
seen as both necessary and unnecessary. The 
respondents saw recommendations necessary 
especially for young children, as they can make 
parents think more about the media use of 
their children and how it should be handled.  
 
What children actually do with their ‘screens’ 
and what kind of contents they consume was 
seen way more important than simply 
concentrating on time spent in front of screens. 
In addition, parents and educators should be 
interested in how children and the youth use 
media and one good way to do that is learn 
from the children themselves about their media 
use. Naturally, time spent in front of screens 
should be reasonable and one should be able to 
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self-regulate their media use. However, it is 
important to remember that children are 
individuals and what is too much time spent in 
front of a screen to one kid, may not be too 
much for another child. Thus, we should aim 
for balanced everyday life and well-being. 
Media education should be part of education 
from early on, as it will help in this. Do you 
agree? Or perhaps disagree? 
 
The respondents had many great thoughts 
about how to approach and understand 
children’s media use, such as media education 
of adults and benefitting from the knowhow of 
the young. Some current topics in media 
education and challenges for the future raised 
by the media education professionals were 
digitalization of education, accessibility, 
privacy, commercialization of media, children’s 
rights, and the division in the field of media 
education and the need for cooperation. Do 
these topics and issues sound familiar to you? 
 
More conclusive report on the results of the 
study will be given later this fall, when Screen 
Time Week , an online campaign organized by 
the Finnish Society on Media Education 
together with its partners, will take place 10-14 
October 2016. During this week, blog posts from 
Finnish and European media education 
professionals (including watAgame’s Silja 
Nielsen) will be posted on our website 
mediakasvatus.fi and results from the study 
will be presented in different forms. A 
summary and a slideshow of the results will be 
available in English as well, as will some of the 
blog posts. It is going to be an interesting week - 
see  you in October!  
 

 
 
Arla Pitkämäki 
Master of Arts 
Intern at the Finnish Society of Media Education 
 
The Finnish Society on Media Education, 
founded in 2005, is an association operating 
nationwide in two main languages (Finnish and 
Swedish). Our aim is to support and develop the 
field of research and practices concerning media 
education, contribute to the public debate and 
provide opportunities to share media education 
experiences online and offline. The main forum 
for Finnish media education is a website 
mediakasvatus.fi  in Finnish,  mediekunskap.fi  in 
Swedish and  mediaeducation.fi  in English. 
Finnish Society on Media Education is funded by 
the Ministry of Education and Culture and by our 
members. 
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Jaana Wessman: Media, vanhemmuus ja mediavanhemmuus 
 
 
American Academy of Pediatrics 
-lastenlääkäriyhdistys on vastikään julkaissut 
uusia ajatuksia mediankäyttösuosituksista 
lapsiperheille. Suosituksissa on paljon asiaa, 
mutta niiden ydinsanoma on selkeä: viimeisen 
kymmenen vuoden aikana maailma on 
muuttunut - mutta vanhemmuus ei. Kun 
kahden tunnin ruutuaikasuositus keksittiin, 
lasten pääasiallinen tapa käyttää ruutua oli 
television katselu. Jotkut myös pelasivat 
tietokonepelejä. Ruudut sijaitsivat kotona, ja 
olivat varsinkin lasten tapauksessa aivan 
ilmiselvästi nimenomaan 
viihteenkulutusvälineitä.  
 

“Ruudulla voi nykyään 
esimerkiksi viestitellä kavereille 

ja perheelle, katsoa karttaa, 
tarkistaa bussiaikatauluja, 

mitata kulkemaansa matkaa, 
etsiä reseptejä, ottaa ja näyttää 

muille valokuvia, tai pitää kirjaa 
liikuntasuorituksistaan ja 

soittoläksyistään.“ 
 
Sen jälkeen tilanne on radikaalisti muuttunut: 
ruudut kulkevat kaikkialle mukana, ja niistä on 
tullut työkalu. Sillä työkalulla voi toki edelleen 
kuluttaa viihdettä ja paljon kulutetaankin - 
tosin nykyään videoiden ja pelien lisäksi 
esimerkiksi musiikkia tai kirjoja. Sen lisäksi 
ruudulla voi nykyään esimerkiksi viestitellä 
kavereille ja perheelle, katsoa karttaa, tarkistaa 
bussiaikatauluja, mitata kulkemaansa matkaa, 
etsiä reseptejä, ottaa ja näyttää muille 
valokuvia, tai pitää kirjaa 
liikuntasuorituksistaan ja soittoläksyistään. 
Tietokonepelejä pelaavat lähes kaikki. 
 
Vanhemmilla ja joskus ammattikasvattajillakin 
on ajoittain käsitys, että he eivät “ymmärrä 
mitään” lasten ja nuorten ruutujen käytöstä. Se 
on yleensä ihan turha huoli. Lapset ja nuoret 
tekevät nimittäin ruuduilla ihan samoja asioita 

kuin ovat kautta-aikain tehneet ilman ruutuja: 
leikkivät, pelaavat, tutkivat, juttelevat.  
 

“Niin kuin lapset, myös 
vanhemmat saavat huoletta 

tehdä samoja asioita kuin 
ennenkin. Saa kysyä, kenen 

kanssa lapsi viettää aikaansa ja 
kohtelevatko siellä muut häntä 

ja hän muita hyvin. Saa 
määrätä, että 

nukkumaanmenoajan jälkeen ei 
lueta eikä pelata eikä soitella 
kavereille. Saa vaatia samaa 

ruokapöydässä, jos se on 
perheen aikuisillakin tapana.” 

 
Tietokonepelit ovat uusi taidemuoto, mutta 
jokainen, joka ymmärtää miksi kirja tai 
elokuva voi olla kiinnostava, ymmärtää kyllä 
myös juonellisen pelin viehätyksen, ja ristikoita 
tai sudokuja aikansa kuluksi rustannut 
ymmärtää kliksuttelupelin tarkoituksen. 
Kaverin läsnäoloa ei välttämättä enää näe, 
mutta viestitellessä tai moninpeleissä ruudun 
toisella puolella on silti toinen ihminen, jonka 
kanssa lapsella voi olla kivaa tai tylsää, jännää 
tai pelottavaa. Lapset tutkivat nyt myös 
internettiä, ja samoin kuin maailmassa yleensä, 
vanhemmilla tietysti on erilaisia toiveita sen 
suhteen mitä lapset saavat tutkittavakseen ja 
minne he menevät yksinään. 
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Niin kuin lapset, myös vanhemmat saavat 
huoletta tehdä samoja asioita kuin ennenkin. 
Saa kysyä, mitä lapsi pelaa / katselee / 
kuuntelee / piirtää / lukee tai missä hän on 
käynyt. Saa kieltää menemästä yksin tiettyihin 
paikkoihin - olivatpa ne paikat oikeita tai 
netissä. Saa kysyä, kenen kanssa lapsi viettää 
aikaansa ja kohtelevatko siellä muut häntä ja 
hän muita hyvin. Saa kieltää pelin tai kirjan, jos 
sisältö ei vaikuta sopivalta. Saa keskustella 
lapsen löytämästä. Saa edellyttää, että läksyt on 
tehty ja soittoläksyä harjoiteltu. Saa välillä 
viedä lapsen uimaan tai pyöräilemään vaikka 
tämä mieluummin vain istuisi piirtelemässä. 
Saa määrätä, että nukkumaanmenoajan jälkeen 
ei lueta eikä pelata eikä soitella kavereille. Saa 
vaatia samaa ruokapöydässä, jos se on perheen 
aikuisillakin tapana. Saa kiinnostua jutuista, 
joista oma lapsi tykkää, vaikka aikaisemmin ne 
eivät olisi napanneet pätkääkään. 
 
Ja kun asialliset hommat on hoidettu, saa antaa 
lapsen puuhailla, pelata ja leikkiä - myös 
sellaisia juttuja, jota aikuisen mielestä 
vaikuttavat hömpältä.  
 
Lapset ja nuoret ovat medioissa - myös 
vanhemmuuden pitää olla siellä.  
 

 
 
Jaana Wessman 
Lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri 
Tutkija 
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Timo Partonen: Mediankäytön myönteiset ja kielteiset 
hyvinvointivaikutukset 
 
 
Tottumuksemme käyttää digitaalisen maailman 
lukuisia viestintäkanavia vaikuttavat 
hyvinvointiimme. Ne voivat olla 
vaikutuksiltaan meille myönteisiä tai kielteisiä. 
Tutkimuksissa ja selvityksissä pääpaino on 
aluksi ollut kielteisissä vaikutuksissa, mikä 
onkin ymmärrettävää, kun haluamme turvata 
hyvinvointiamme. Ei ole kuitenkaan syytä 
unohtaa tutkia ja selvittää mediankäytön 
myönteisiä puolia, sillä ne voivat olla avuksi, 
kun haluamme edistää hyvinvointiamme. 
 

“Ruutuajalle ennen 
nukkumaanmenoa on olemassa 

perussääntö. Mitä paremmin 
ruudulla näkyvä sisältö pitää 

yllä mielenkiintoamme ja 
aktivoi aivojamme, sitä 

enemmän se meitä virkistää, 
valvottaa ja estää meitä 

nukahtamasta.” 
 
Esimerkiksi, mediankäytön vaikutukset siihen, 
miten hyvin tai huonosti nukumme, heijastuvat 
suoraan ja nopeasti siihen, miten hyvin tai 
huonosti voimme. Sosiaalinen lukujärjestys, 
kiire ja stressi vaikuttavat niin unen määrään, 
laatuun kuin ajoitukseen. Teknologisten 
sovellusten avulla on varmasti mahdollisuus 
löytää myös nukahtamista helpottavia ja 
yöunta edistäviä keinoja. Kehitteillä on 
esimerkiksi unitehdas, pelillistetty sovellus, 
jonka ajatuksena yksinkertaistettuna on, että 
sitä pelaamalla nukut paremmin. 
 
Ruutuajalle ennen nukkumaanmenoa on 
olemassa perussääntö. Mitä paremmin 
ruudulla näkyvä sisältö pitää yllä 
mielenkiintoamme ja aktivoi aivojamme, sitä 
enemmän se meitä virkistää, valvottaa ja estää 
meitä nukahtamasta. Makuuhuoneessa 
pidettävän ruudun + laitteen valo, värinä tai 

äänet voivat lisäksi herätellä yön aikana, jolloin 
uni jää katkonaiseksi ja kevyeksi eikä virkistä 
tarpeeksi. Jos asiaa tarkastelee vain yöunen 
puolesta, laitteita ei kannata tuoda vuoteeseen 
lainkaan. 
 
Ajankäyttöään mediasisältöjen parissa voi 
jokainen oppia hallitsemaan. Tämän avuksi 
voimme silloin tällöin tarvita digitaalipaaston, 
jolloin paastoamme ruutuajasta esimerkiksi 
sulkemalla älypuhelimen näytön viimeistään 1 
tuntia ennen haluamaamme 
nukahtamishetkeä. Samalla voimme saada 
oivalluksen siitä, miten hallitsemme asian ja 
osaamme houkutella yöunta luoksemme 
emmekä enää karkota sitä pois luotamme. 
Hyvin nukutun yön ansiosta olemme 
vähemmän ärtyneitä, mikä vapauttaa 
voimavarojamme. 
 

“Ajankäyttöään mediasisältöjen 
parissa voi jokainen oppia 

hallitsemaan.” 
 
Medialla on merkitystä. Paperisen kirjan 
lukeminen ei tavallisesti haittaa nukahtamista. 
Sitä vastoin sähköistä kirjaa luettaessa sitä 
enemmän lukulaitteen valo virkistää ja 
valvottaa, mitä voimakkaampaa ja mitä 
sinisempää valo on. Musiikkia kuunneltaessa 
mitä vahvemmalla äänentoisto on, sitä 
enemmän ääni virkistää ja valvottaa. Jos 
musiikkia osaa käyttää osana aktiivista 
rentoutusta tai iltarutiiniaan, niin se voi 
puolestaan edistää nukahtamista. 
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Miten voin nukkua paremmin ja silti 
nauttia mediasta? 
 

Vinkit nukahtamiseen:  

● Vältä kiirettä ja minuuttiaikatauluja. 
● Vältä huolia ja stressaavia asioita illalla 

ennen nukkumaanmenoa, ja puhu 
niistä aiemmin päivällä ja pidä 
tarvittaessa huolipäiväkirjaa. 

● Pidä kiinni itsellesi miellyttävistä 
iltarutiineista. 

● Opettele aktiivisesti rentoutumaan ja 
houkuttelemaan unta luoksesi. 

● Käy vuoteeseen nukkumista varten 
väsyneenä. 

 

Vinkit hyvän unen laadun saavuttamiseen: 

● Säännöllistä vuorokausirytmiäsi siten, 
että pidät heräämisajan 
mahdollisimman säännöllisenä. 

● Älä nuku päiväunia. 
● Harrasta kuntoliikuntaa ainakin kaksi 

kertaa viikossa, ja muista lopettaa 
rasittava liikunta ajoissa ennen 
haluttua nukahtamishetkeä. 

● Vältä valoisassa oleskelua myöhään 
illalla, sillä valo virkistää ja valvottaa. 

● Käytä mediaa, mutta älä anna käytön 
häiritä yöuntasi. 

 

Vinkit heräämiseen: 

● Arvosta unta. 
● Tutkistele, kuinka pitkän yöunen 

tarvitset herätäksesi virkeänä, eli 
kuinka pitkä yöuni on sinulle tarpeeksi. 
Raivaa tätä varten sosiaalisesta 
lukujärjestyksestäsi itsellesi riittävän 
paljon aikaa unelle. Nukuttuasi 
tarpeeksi pitkät yöunet heräät 
virkeänä.  

● Etenkin syksyisin ja talvisin oleskele 
aamun tunteina valoisassa 
(sarastusvalossa, kirkasvalossa, 
auringonpaisteessa). 

 

 
 
Timo Partonen 
Tutkimusprofessori 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
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Heli Metsätähti-Koistinen & Marjo Kovanen: Ruutuna valkokangas 
 
  
Lasketaanko elokuvateatterissa vietetty aika 
ruutuajaksi? Entä koululuokassa katsottuun 
elokuvaan käytetty aika? Entä jos teatterissa 
katsotaankin näytelmää? Liiasta istumisesta on 
perusteltua olla huolissaan - ruutuajan 
passiivisuudesta ei niinkään. 
 

“Tavallisesti elokuva kestää 
parisen tuntia, mutta 

ruutuajasta harvoin puhutaan 
elokuvateatterin yhteydessä.” 

 
Suomessa käytiin viime vuonna elokuvissa 8,7 
miljoonaa kertaa. Elokuvilla menee siis hyvin, 
ja elokuvateatterit ovat digitalisoinnin myötä 
vielä kasvattaneet kävijämääriään. 
Valkokangas on merkittävä ruutu, jonka edessä 
vietetään paljon aikaa. Yleensä 
elokuvateatteriin mennään katsomaan pitkää 
fiktioelokuvaa, joskus dokumenttia. Viime 
vuosina elokuvateattereiden tarjonta on 
monipuolistunut ooppera-, teatteri- ja 
konserttiohjelmiston ja muun vastaavan event 
cineman myötä; elokuvateatteri on ehkä 
viimein päässyt lähes samalle viivalle 
perinteisten korkeakulttuuripyhättöjen, kuten 
konserttitalojen ja teatterien kanssa. 
Tavallisesti elokuva kestää parisen tuntia, 
mutta ruutuajasta harvoin puhutaan 
elokuvateatterin yhteydessä. Kotona tai 
koululuokassa katsottu elokuva onkin asia 
erikseen. Tässä statusnousussa piilee kenties 
yksi syy elokuvateattereiden jäämisessä 
ruutuaikapuheen ulkopuolelle. 
 

 

 
 
Monella paikkakunnalla elokuvateatteri voi 
olla kirjaston ohella ainoita kulttuurilaitoksia ja 
sellaisena tärkeä oppimisympäristö koulun 
ulkopuolella. Kun elokuvateatterissa 
vieraillaan luokan tai koko koulun voimin, 
ollaan ennen kaikkea yhteisen elämyksen 
äärellä. Oppilaat ja opettajat käyvät salin 
hämärässä läpi erilaisia tunteita, eläytyvät ja 
reagoivat näkemäänsä. He eivät siis ole 
passiivisia tuijottajia, vaan aktiivisia katsojia - 
elokuva on koettavaksi tarkoitettu teos, joka 
suorastaan kutsuu keskustelemaan ja 
pohtimaan. Viisas opettaja aktivoi oppilaat 
lisäksi integroimalla teoksen omaan 
opetukseensa. Ajatuksella valittu elokuva ja sen 
sisällöt ovat tällöin oleellinen osa opetusta ja 
sen tavoitteita.  
 

“Oppilaat ja opettajat käyvät 
salin hämärässä läpi erilaisia 

tunteita, eläytyvät ja reagoivat 
näkemäänsä. He eivät siis ole 

passiivisia tuijottajia, vaan 
aktiivisia katsojia - elokuva on 

koettavaksi tarkoitettu teos, joka 
suorastaan kutsuu 

keskustelemaan ja pohtimaan.” 

 
Vähimmäisvaatimuksena olisi purkaa elokuva 
keskustelemalla sen herättämistä tunteista ja 
ajatuksista ja sen esittämistä viesteistä 
jälkikäteen. Sama koskee tietysti kaikkia lasten 
ja nuorten visualisoituvien mediaympäristöjen 
herättämiä kysymyksiä ja tunteita, ei 
ainoastaan teatterissa nähtyä elokuvaa. 
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Pitkän elokuvan maailmaan uppoutuminen ja 
eläytyminen on tervetullutta vastapainoa 
sirpaloituneelle arjelle. Kokonaiseen elokuvaan 
keskittyminen onkin myös oiva 
läsnäoloharjoitus. Elokuvakasvatuksen 
aktiivisia ja elämyksellisiä puolia voi soveltaa 
muuhunkin audiovisuaaliseen sisältöön tai 
muihinkin mediasisältöihin. Esimerkiksi 
monelle nuorelle läheisen pelimaailman 
elämyksellisyyttä ja siihen uppoutumista voi 
hyödyntää oppimiseen kutsuvana 
kokemuksena. 
 
 

 
 
Heli Metsätähti-Koistinen & Marjo Kovanen 
Kirjoittajat ovat Koulukino ry:n tuottajia 
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Tommi Paalanen: Kun minuuttikin on liikaa? 
 
  
Lasten ja nuorten ruutuaikaa koskeva 
keskustelu nojaa usein perustelemattomille 
huolille ja väärinymmärryksille siitä, mikä 
digitaalisten medioiden rooli nykyelämässä on. 
Keskustelu muistuttaa läheisesti nuorten 
pornon käytöstä esitettyjä huolia. Molemmissa 
tapauksissa liikutaan vahvasti 
pelkofantasioissa ja unohdetaan tutkia, mistä 
ilmiössä itse asiassa on kyse, ja mitä mieltä 
nuoret ovat siitä itse. 
 

“Uskonnollis-konservatiivisen 
seksuaalikielteisyyden päälle 

nouseva diskurssi näkee pornon 
avoimen ja pidäkkeettömän 

seksuaalisuuden automaattisesti 
vihollisena. Vastaavasti 

seksipositiivinen liberalismi 
pitää avointa seksuaalista 

ilmaisua vain hyvänä asiana. 
Poterot ovat valmiit ja nuoret 

joutuvat harhailemaan 
näreikössä keskellä ideologista 

laukausten vaihtoa.” 
  
Median käyttöön, pelaamiseen ja pornoon 
liittyvillä huolilla on paljon yhteistä. Huolten 
keskiössä on sukupolvikokemusten 
yhteismitattomuus. Vaikka teknologiajuna 
menee eteenpäin nopeasti, kärsii keskustelu 
suurelta osin vauhdin illuusiosta. Vastaavaa 
huolipuhetta on esitetty vuosikymmen toisensa 
jälkeen kaikenlaisia nuorten kotkotuksia ja 
kulttuurin rappiota vastaan. Huolen 
käyttövoimana on laiskuus perehtyä huolta 
herättävään ilmiöön. 
 
Pornon käyttöön liittyvät huolet rakentuvat 
suurelta osin yleisen pornokeskustelun 
pohjalle. Uskonnollis-konservatiivisen 
seksuaalikielteisyyden päälle nouseva diskurssi 
näkee pornon avoimen ja pidäkkeettömän 

seksuaalisuuden automaattisesti vihollisena. 
Vastaavasti seksipositiivinen liberalismi pitää 
avointa seksuaalista ilmaisua vain hyvänä 
asiana. Poterot ovat valmiit ja nuoret joutuvat 
harhailemaan näreikössä keskellä ideologista 
laukausten vaihtoa. 
 
Tasokas mediatutkimus tähtää pornon 
tarkastelussa neutraaliuteen ja ideologisten 
kuoppien välttämiseen. Vaikka täydellinen 
neutraalius on ihanne, jota ei voi saavuttaa, on 
tärkeää muodostaa tutkimuskohteesta 
mahdollisimman laaja ja tarkka kokonaiskuva 
ilman arvottamista. Silloin on mahdollista 
ymmärtää, että porno osana ihmisen eroottista 
ilmaisua on valtava ilmiö, jonka vaikutukset 
kulttuuriimme ovat monimutkaisia, 
monisuuntaisia ja kehämäisiä. 
 
Ihmisen seksuaalisen ilmaisun moninaisuus 
tuottaa mitä erilaisimpia pornon muunnelmia, 
jotka puolestaan vaikuttavat 
seksuaalikulttuuriin ja sitä kautta jälleen 
ihmisen seksuaaliseen ilmaisuun. Porno ei siis 
ole mikään digitaalisesta hämärästä noussut 
hirviö, joka turmelee ihmisen puhdasta, 
luonnollista seksuaalisuutta, vaan se on 
ihmisen seksuaalisuutta itseään! 
 

“Porno ei tule katoamaan 
seksuaalikulttuuristamme.” 

 
Kun lähestymistavaksi otetaan pyrkimys 
neutraaliuteen, voidaan myös nuorten pornon 
käyttö nähdä tarkemmin ja 
kokonaisvaltaisemmin osana 
seksuaalikulttuuria. Silloin tärkeimpänä 
tietolähteenä ovat itse nuoret pornon 
käyttäjinä: heidän kokemuksensa, käsityksensä 
ja toimintansa. Silloin aikuisten huolten sijaan 
tärkeämmäksi kysymykseksi nouseekin se, 
mitä nuoret aikuisilta ja kasvattajilta kaipaavat. 
 
 
Kokemukset seksuaali- ja mediakasvatuksesta 
viittaavat siihen, että pornon osalta tarvitaan 
suoraa puhetta ja rehellistä dialogia. Tarvitaan 
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siis avointa keskustelua nuorten kanssa ilman 
häpeilyä tai peittelyä: pornoa ei pidä 
demonisoida, mutta myöskään mahdollisia 
pornon käytön haittoja ei saa lakaista maton 
alle. Suoruus helpottaa myös ongelmista 
puhumista. Jos pornosta on vaikea keskustella, 
tai jos kasvattaja tuomitsee jo pelkän 
ajatuksenkin pornon katsomisesta, ei 
ongelmiakaan ole mahdollista nostaa esille 
ilman häpeää. 
  
Porno ei tule katoamaan 
seksuaalikulttuuristamme. Sen vastustaminen 
on ajanhukkaa. Sen sijaan energiaa kannattaa 
käyttää tasokkaan keskustelun ylläpitämiseen 
aiheesta. Nuoret ovat suuri pornon 
käyttäjäryhmä, ja he myös tuottavat enenevästi 
eroottista ilmaisua eri medioihin. Heidän 
jättämisensä ulos pornokeskustelusta on ehkä 
pahin virhe, minkä seksuaali- tai 
mediakasvattaja voi tehdä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tommi Paalanen 
Filosofi, seksologi 
Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja 
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Inka Silvennoinen: Kenen aikaa on ruutuaika? 
 
  
”Mä oon oppinut tosi paljon englantia ja 
avaruudellista hahmottamista ja 
silmä-käsikoordinaatiota”. 
 
Kun nuorelta pelaajalta kysytään pelaamisesta, 
oppiminen ja uudet taidot nousevat herkästi 
esiin. Lapset ja nuoret ovat omaksuneet 
sosiaalisesta hyväksytyn tavan puhua 
pelaamisestaan. Samanlaista perustelua 
kuulee, kun pelejä puolustetaan julkisessa 
keskustelussa. Haittakeskustelun vastapainoksi 
nostetaan pelaamisen hyötyjä ja oppimista. 
Pelaaminen nähdään hyväksyttävänä, jos se 
tuottaa yleisesti arvostettuja, tehokkuuteen 
liitettyjä ja muualla hyödynnettäviä taitoja. 
 

“Pelaaminen nähdään 
hyväksyttävänä, jos se tuottaa 

yleisesti arvostettuja, 
tehokkuuteen liitettyjä ja 
muualla hyödynnettäviä 

taitoja.” 
 
Haittoja tai vastaavasti hyötyjä korostavassa 
keskustelussa unohtuu helposti, että 
pelaaminen on paljon muutakin. Se on yhdessä 
tekemistä. Se on viihdyttävää. Siitä tulee hyvä 
mieli. Aika harva nuori pelaa oppiakseen 
englantia tai tilan hahmottamista, vaan koska 
se on hauskaa. Valitettavasti pelien kohdalla 
hauska ja kiva harvoin riittää aikuiselle. 
 
Tästä on kyse myös ruutuajan kohdalla. 
Keskustelu sisältää usein kysymyksen siitä, 
mistä muusta tekemisestä aika on pois. Monesti 
huolen taustalla tuntuu olevan todellisten 
haittojen ja ongelmien sijaan se, ettei 
viihteellisesti käytettyä aikaa pidetä riittävän 
hyödyllisenä. 
Kun puhumme ajasta ja sen käytöstä, 
puhumme myös siitä, mikä on arvokasta, 
tärkeää ja toivottavaa. Ajan arvottaminen 
korostuu puhuttaessa lapsista ja nuorista. 
Kärjistäen lasten ja nuorten ajan tulisi aina 

edistää ja kehittää jotain. Lapsi oppii aikuisilta, 
milloin hän käyttää aikaansa järkevästi ja 
milloin tuhlaa sitä. Musiikkiharrastus on hyvä. 
Lukeminen on hyvä. Urheiluharrastus on hyvä. 
Pelit kelpaavat, kunhan niistä oppii jotain. 
 
Tehokkuusvaatimusten keskellä pitäisi 
vapaa-ajan arvostuksen toimia toisin. Me 
kaikki tarvitsemme suvantokohtia: aikaa, jonka 
arvoa ei määritellä ulkoa eikä ylhäältä käsin. 
Monelle lapselle ja nuorelle pelaaminen on 
aikaa, jonka tuloksista ei tarvitse tehdä tiliä 
opettajalle, valmentajalle tai vanhemmalle. 
Aikaa ja tekemistä, jossa toimitaan lapsen 
omilla ehdoilla. Onko meillä aikuisilla oikeutta 
ohittaa tämä kokemus vain, koska emme täysin 
ymmärrä sitä? Tai koska oma toimintamme 
lapsena oli erilaista, meidän mielestämme 
kehittävämpää ja parempaa? Joskus on hyvä 
pysähtyä, kuunnella ja antaa arvoa lapsen 
tekemiselle sellaisenaan. 
 
Joskus voi olla ihan vain hauskaa. 
  

 
  
Inka Silvennoinen 
Erityisasiantuntija 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. 
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Mikko Ampuja: “Miksi keräätte Pokémoneja, miksette kerää 
marjoja?” 
 
 
Sain ensimmäisen tietokoneeni joululahjaksi 
80-luvulla. Kasettiasemalla varustettu Amstrad 
oli hieno laite. Vielä silloin tietokoneet olivat 
melko harvinaisia ja melko pienen piirin 
puuhaa. Olivat nörttejä varten. Pelasin tosin 
jalkapalloa, kävin judossa, vaihdoin 
lentopalloon ja myöhemmin taekwondoon, 
joten en itse ajatellut olevani nörtti. Silloin 
nörtti oli vielä negatiivinen ilmaisu. 
 
Kelataanpa 30 vuotta eteenpäin. 88% 
7-14-vuotiaista on käytössään älypuhelin, joka 
kepittää ominaisuuksiltaan vanhemmat 
tietokoneet. Saati sitten 64 kilotavun muistilla 
varustetun Amstradini. 
 

“Mediankäytön suurella 
määrällä ja liikunnan vähäisellä 

määrällä ei oikein ole 
keskenään juuri mitään 

tekemistä. Aktiivinen ihminen 
on aktiivinen ihminen ja 

sosiaalisen median käyttö ei sitä 
muuta.” 

 
Teknologia kehittyy huikeaa vauhtia. Ihmiset 
hitaammin. Kehityksen mukana on melko 
hankala pysyä ilman jatkuvaa uteliaisuutta ja 
avoimuutta. Oma muorini, Helka, kävi 
tietokonekurssin 85-vuotiaana. Hän tosin päätti 
jättää tietokoneen hankkimatta, koska pelkäsi 
jäävänsä internetiin koukkuun, mutta nythän 
siihenkin oli tutustuttu. Toisille teknologiasta ja 
mediasta tulee vieras maailma, jonka 
korostunut asema tässä maailmassa ärsyttää. 
Poimisivat nuoret marjoja Pokemonien 
metsästämisen sijaan. Vieläkin elää melko 
vahvassa ajatus, että liikkuva ihminen ei 
ruutuja kaipaa. 

 
Tutkimuksien perusteella voidaan jo todeta, 
että mediankäytön suurella määrällä ja 
liikunnan vähäisellä määrällä ei oikein ole 

keskenään juuri mitään tekemistä. Aktiivinen 
ihminen on aktiivinen ihminen ja sosiaalisen 
median käyttö ei sitä muuta. Ehkä juuri siksi 
olisikin jo aika lopettaa vastakkainasettelu ja 
pohtia yhteispeliä ja mahdollisuuksia. 
 

 
  
Jos teknologia onkin tuonut ihmiset pelloilta ja 
ruumiillisesta työstä liikkumattoman tietotyön 
pariin, voi se viedä meidät takaisin liikunnan 
riemuihin. Tässä muutama näkökulma: 
  

● Uudet teknologiat ovat jo jonkin aikaa 
hyödyntäneet liikeohjausta. Nintendo 
Wii toi jo useita vuosia sitten 
pelaamiseen liikunnan ja yhdessäolon. 
Pokemon Go:ssa pelaaja joutuu 
kävelemään pitkiäkin matkoja. 
Virtuaalitodellisuus tuo liikkumiseen 
aivan uusia ulottuvuuksia ja 
mahdollisuuksia. 

● Media ja sosiaalinen media opettavat 
meille uusia taitoja. Youtubesta on 
tullut maailman toiseksi suosituin 
tiedonhakuväylä ja ehkä samalla myös 
maailman suurin oppilaitos. 
Hakukenttään voi kirjoittaa vaikka 
“football training” ja saat valtavan 
määrän laadukasta videomateriaalia 
harjoittelun tueksi. 

● Sosiaalisen median avulla liikunnan ja 
urheilun seuratuimmat ihmiset voivat 
vaikuttaa satojen tuhansien tai 
miljoonien elämään omalla 
esimerkillään. Kaisa Mäkäräistä seuraa 
Facebookissa 131 000 ihmistä ja 
Makwan Amirkhania 147 000. 

● Älypuhelimen applikaatiot auttavat 
ylläpitämään treenipäiväkirjaa, 
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syömään terveellisemmin tai 
laskemaan askelia. Eivät ne toki hyvää 
treenikaveria tai valmentajaa korvaa, 
mutta voivat auttaa kuitenkin. 

  
Teknologia ja media ovat osa elämää. Ne voivat 
olla myös tärkeä osa liikunnallista elämää. 
Marjoja poimiessakin voi katsoa, jos 
lähettyvillä olisi vaikka Pokemon. Ainakin 
kännykän kartan avulla löytää takaisin 
metsästä, jos sinne on sattunut eksymään. 
 

 
 
Mikko Ampuja 
Kehitysjohtaja 
15/30 Research 
Valtion liikuntaneuvoston ennakointijaoston 
jäsen 
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Lauri Palsa: Digitaalinen media tukee yhteisöllisyyttä ja kulttuurista 
osallisuutta 
 
 
Erilaiset mediavälineet ja -sisällöt nivoutuvat 
osaksi jokapäiväistä arkeamme. Älypuhelinten, 
tablettien, läppärien, pelikonsoleiden, 
televisioiden, radioiden, sanomalehtien ja 
kirjojen kautta meille avautuu näkökulmia ja 
mahdollisuuksia maailmaan. Voimme 
erilaisten medioiden kautta etsiä ja saada tietoa 
ympäröivästä maailmasta tai voimme olla 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Toisaalta 
mediat tukevat toimintaamme, osallistumista ja 
antavat mahdollisuuden omien ajatustemme 
esittämiseen. 
 

“Erilaiset mediaan liittyvät 
vuorovaikutustaidot kuuluvat 

olennaisesti medialukutaitoihin, 
joten kasvattajien on tärkeä 
kiinnittää huomiota siihen, 

kuinka niihin liittyvää 
osaamista voidaan parhaiten 

kehittää.” 
 
 

Media rakentaa siltoja ihmisten välillä 
 
Media rikkoo rajoja ja tuo ihmisiä yhteen. 
Erilaisten sosiaalisten median palveluiden 
avulla ihmiset voivat reaaliaikaisesti olla 
yhteydessä ympäri maailman.  Sosiaalisen 
median kautta kuka tahansa voi seurata 
astronauttien elämää jopa maapallon 
ulkopuolellakin. Erilaisten käännösohjelmien 
kautta ihminen voi ylittää myös kielimuureja. 
Videopuheluissa livetulkkaus on ainakin 
osittain ollut mahdollista jo ainakin kymmenen 
vuotta. 
 
Erilaisten foorumien, keskustelupalstojen ja 
sosiaalisen median ryhmien kautta ihmisten on 
mahdollista tutustua toisiinsa, esimerkiksi 
samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. 
Media voikin luoda väylän ystävyyssuhteille. 
Tuoreessa lasten ja nuorten 

vapaa-aikatutkimuksessa selvisi, että reilu 
viidennes vastaajista on ystävystynyt netin 
kautta. Tutkimuksen vastaajista 72 prosentille 
yhteydenpito ystäviin on erittäin tärkeä syy 
käyttää mediaa. Itselle luontevia ilmaisun 
tapoja voi löytää moninaisten tekstien joukosta. 
Medioiden avulla voi ajatuksista kertoa 
esimerkiksi kuvin, videoin, äänin, hyödyntäen 
erilaisia tekstilajeja tai kerronnan tyylejä. 
Erilaiset mediaan liittyvät vuorovaikutustaidot 
kuuluvat olennaisesti medialukutaitoihin, joten 
kasvattajien on tärkeä kiinnittää huomiota 
siihen, kuinka niihin liittyvää osaamista 
voidaan parhaiten kehittää. 
 

Media antaa avaimet kulttuurin 
uudistamiselle 
 
Median käyttäminen ei ole vain erilaisten 
sisältöjen vastaanottoa vaan sen kautta voi 
myös tehdä paljon asioita. Media mahdollistaa 
myös tapoja itsensä ilmaisuun ja omaan 
mediatuottamiseen. Mediavälineiden ja 
erilaisten palvelujen kautta omia teoksiaan, 
ajatuksiaan ja näkemyksiä saa esille myös 
muille ihmisille.  Lasten ja nuorten 
vapaa-aikatutkimuksen mukaan mahdollisuus 
itsensä ilmaisuun on yli puolelle 10–29 
-vuotiaista ainakin jonkin verran tärkeä syy 
käyttää mediaa. 
 

“Median käyttäminen ei ole vain 
erilaisten sisältöjen 

vastaanottoa.” 
 
Median yhdistäessä ihmisiä, se tarjoaa 
mahdollisuuden myös laajempaan 
keskusteluun. Mediaa voidaan pitää tästä 
näkökulmasta eräänlaisena kenttänä, jossa 
käydään jatkuvasti neuvottelua kulttuurista. 
Erilaisilla teoilla, puheenvuoroilla ja 
käytänteillä sitä toisinnetaan, haastetaan ja 
uudistetaan. Mediateknologioiden kehittymisen 
ja yleistymisen kautta yhä useammalla 
ihmisellä on mahdollisuus osallistua tähän 
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kulttuuriseen rakentamiseen. 
Mediakasvatuksellisesti tärkeää on pohtia ja 
arvioida, kuinka kaikkien ihmisten 
mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun 
osallistumiseen voidaan tukea. 
 

Mediakasvatuksella edistetään 
laaja-alaista mediaosaamista 
 
Vaikka media itsessään antaisi paljon erilaisia 
mahdollisuuksia ihmisten väliselle 
vuorovaikutukselle ja kulttuuriselle 
osallistumiselle, on tärkeä tiedostaa, että 
mahdollisuudet voivat jäädä haaveeksi ilman 
niihin tarvittavaa osaamista. Jos laaja-alainen 
medialukutaito nähdään kaikille kuuluvana 
kansalaistaitona, on olennaista pysähtyä 
yhdessä pohtimaan sitä, kuinka lasten, nuorten 
ja myös aikuisten tasa-arvoinen oikeus taitojen 
kehittämiseen turvataan? Miten 
mediakasvatuksen saavutettavuutta ja 
yhdenvertaisuutta voidaan edistää? 
 

  
 
Lauri Palsa 
Projektipäällikkö 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
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Silja Nielsen: Ruutuajasta laatuaikaa 
 
 
Kun selaan lapsille suunnattua sosiaalista 
mediaa Momiota, näen lasten elämän 
monipuolisuuden. Joku jakaa ylpeänä kuvia 
omista piirroksistaan. Toinen jännittää 
hammaslääkäriin menoa, mutta saa lohdutusta. 
Kolmas lainaa lempibändin lyriikoita ja 
kääntää niitä kiinnostuneille. Neljäs jakaa 
kuvan futistreeneistä. Viides pohtii, miten 
saada ärsyttävä pikkusisko kuriin. Kuudes 
iloitsee tulevasta lomamatkasta. Seitsemäs 
jakaa videon, jossa pelataan Minecraftia. 
Kahdeksas kertoo uusimmasta Pokémon Go 
-saalistaan. 
 

“Parasta olisi, jos lapsen arki 
olisi tasapainossa: Sopivasti 
fyysistä toimimista, vanhempien 
kanssa yhdessäoloa, kavereiden 
kanssa leikkimistä, itsekseen 
rentoutumista ja oppimista. 
Kaikkia näitä voi tehdä ilman 
ruutua, mutta samoin kaikkia 
voi tehdä ruudun edessä.“ 
 
Kaikki Momiossa ja muissa sosiaalisissa 
medioissa vietetty aika on ruutuaikaa. 
Ruutuajasta ja sitä koskevista rajoitteista voi 
olla montaa mieltä, ja niistä käytävä keskustelu 
on tärkeää. Vanhemmat kaipaavat 
konkreettista vinkkiä siitä, paljonko lasten voi 
antaa puuhata koneella, puhelimella ja 
telkkarin edessä. Lapset taas tarvitsevat 
aikuisten asettamia rajoja, jottei homma karkaa 
käsistä. 
 
Ruutuaikaa tärkeämpi määre on kuitenkin 
ruudun sisältö. On iso ero sillä, surffaileeko 
netissä päättömästi vai pelaako kehittäviä 
pelejä. Lisäksi on ihan eri asia katsoa telkkaria 
yksin kuin kerääntyä koko perheen voimin 
katsomaan Salkkareita. On myös lapsia, joiden 
ainoat hyvät kaverit ovat ruudulla: koulusta ei 
ehkä löydy ystäviä, mutta netistä heitä on 

löytynyt, ja jokailtainen chattihetki on lapsen 
päivän kohokohta. 
 
Niin. Ruudun edessä voi tehdä vaikka mitä. 
Kaveri ruudulla on parempi kuin ei kaveria 
ollenkaan. Hienon piirroksen jakaminen vie 
ehkä ruutuaikaa, mutta piirtäminen ei - ja jos 
ruutu täyttyy kannustavista kommenteista, 
lapsi innostuu piirtämään vielä enemmän. 
Pelaamalla ja pelivideoita katsomalla kartuttaa 
kielitaitoa sekä ongelmanratkaisukykyä. 
Kampaustutoriaalit, askarteluvideot ja sen 
sellaiset kannustavat nekin toimintaan ruudun 
ulkopuolella. Lasketaanko muuten kaverin 
tukan letittäminen ruutuajaksi, jos taustalla 
pyörii tutoriaali? 

 
 
Parasta olisi, jos lapsen arki olisi tasapainossa: 
Sopivasti fyysistä toimimista, vanhempien 
kanssa yhdessäoloa, kavereiden kanssa 
leikkimistä, itsekseen rentoutumista ja 
oppimista. Kaikkia näitä voi tehdä ilman 
ruutua, mutta samoin kaikkia voi tehdä ruudun 
edessä. Ruutuun kannattaa suhtautua 
apuvälineenä, jolle ei saa kuitenkaan antaa 
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liikaa valtaa. Kuten alun esimerkeistä huomaa, 
ruudulla jaetaan usein kokemuksia, jotka 
tapahtuvat ruudun ulkopuolella. Se kertoo 
hyvästä tasapainosta. 
 
Me watAgamella teemme sosiaalista mediaa 
lapsille ja tiedämme, että Momio kilpailee 
lasten rajatusta ruutuajasta monen muun 
viestimen kanssa. Siksi meille on kunnia-asia, 
että Momiossa vietetty aika antaa lapselle 
jotakin. Niin se tekeekin: Keskustelut, uudet 
kaverisuhteet, omien taideteosten jakaminen, 
mielipiteiden kertominen, nettiturvallisuudesta 
oppiminen ja oman hahmon stailaaminen 
auttavat rakentamaan ja vahvistamaan omaa 
itseä. Tarvitseeko sitä rajoittaa päivittäisellä 
tuntimäärällä? 
 

 
 
Silja Nielsen 
Head of Community and Safety yrityksessä 
watAgame 
watAgame pyörittää Momio-palvelua, josta on 
myös suomenkielinen versio. Yritys ylläpiti 
kymmenen vuoden ajan tyttöjen nettiyhteisö 
goSupermodelia, joka oli Suomessakin 
huippusuosittu. 
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Mikko Meriläinen: Kasvatusta minuutilleen 
 
 
Päällisin puolin keskustelu lasten ja nuorten 
ruutuajasta tuntuu hyvinkin selkeältä: 
elämässä on hetkiä ilman ruutuja, ja hetkiä 
joissa ruudut ovat läsnä. Kun jälkimmäiselle 
säädetään passeli aikaraja, kasvatus helpottuu 
ja hyvinvointi kohenee niin kasvattajilla kuin 
kasvatettavilla. Jos kokonaisuus olisi näin 
yksinkertainen, tähän ajatukseen olisi helppo 
yhtyä. Näin ei kuitenkaan ole. 
 
Ruutuaikakeskustelun pinnan alla piilee 
valtavia kysymyksiä muuttuvasta, 
digitalisoituvasta yhteiskunnasta, kulttuurin 
arvottamisesta ja hyvästä kasvatuksesta. 
Aiheeseen liittyy myös paljon kasvattajien 
huolta ja epävarmuutta, kun omaa 
kasvatusosaamista pitäisi soveltaa välillä 
hyvinkin vieraalla kentällä. Ei ihme, että 
keskustelu muuttuu toisinaan hyvinkin 
kärkeväksi juupas-eipästelyksi. 
 

“Konsolin tai tietokoneen 
sammuttaminen ei 

automaattisesti aktivoi 
liikkumaan, eikä aikaraja estä 

alakoululaista pelaamasta 
aikuisille tarkoitettua peliä.”  

 
Oma näkemykseni on, että ruutuaika on 
nykyisenlaisena käsitteenä aikansa elänyt, 
kahden tunnin suosituksesta puhumattakaan. 
Se ei suinkaan tarkoita, että kasvatuksessa ei 
pitäisi kiinnittää huomiota lasten ja nuorten 
mediatottumuksiin, päinvastoin. 
Ruutuaika-ajattelu muodostuu kuitenkin 
helposti mediakasvatuspakin ainoaksi 
työkaluksi, siksi kuvainnolliseksi vasaraksi, 
jonka myötä jokaisesta 
mediakasvatuskysymyksestä tulee naula. 
 
Jo sanana ruutuaika johtaa ajatukset helposti 
väärälle polulle. Harvoinhan itse ruutu on se, 
josta kannetaan huolta. Tutkimani pelaamisen 

kohdalla pohjimmiltaan ollaan yleensä 
huolissaan jostain muusta kuin ruudun 
läsnäolosta, tyypillisesti pelien sisällöistä, 
liiasta istumisesta tai liian vähäisestä unesta. 
Mikään näistä huolenaiheista ei hälvene 
pelkästään ruutuaikaa rajoittamalla. Konsolin 
tai tietokoneen sammuttaminen ei 
automaattisesti aktivoi liikkumaan, eikä 
aikaraja estä alakoululaista pelaamasta 
aikuisille tarkoitettua peliä. Kellon 
vahtaamisen sijaan keskeisempää onkin 
tarkastella missä roolissa pelaaminen ja muu 
median kulutus on kunkin lapsen tai nuoren 
elämässä, ja minkälaisia tottumuksia niihin 
liittyy. Rinnastuksen voi hakea syömisestä: 
pelkkä kilokalorien tuijotus ei kerro koko 
totuutta syöjän ruokatottumuksista tai 
hyvinvoinnista. 
 
Ruutuaika tarkoittaa tänä päivänä monenlaisia 
asioita. Ruutuajalla jutellaan läheisten kanssa, 
juostaan ulkona pokémonien perässä ja 
uppoudutaan pelien, elokuvien ja tv-sarjojen 
tarinoihin. Luodaan, kulutetaan, jaetaan ja 
ihmetellään, yhdessä ja yksin. Tällaisen 
kokonaisuuden hallitsemiseen moni kasvattaja 
tarvitsee varmasti konkreettisiakin välineitä. 
Sekuntikellon voisi kuitenkin jo jättää 
menneisyyden naulaan roikkumaan. 
 

 
 
Mikko Meriläinen 
KM, tohtorikoulutettava 
Helsingin yliopisto 
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Minna Kylmälahti: Lapset ruutujen äärellä – kenellä on oikeus ja 
mihin? 

 
Kaikilla lapsilla tulisi olla yhdenvertainen 
mahdollisuus hyvään ja turvalliseen 
lapsuuteen digitaalisessa mediassa. Keskustelu 
kohdistuu usein vain lasten suojelemiseen 
median käytön haitallisilta vaikutuksilta. YK:n 
lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) 
näkökulmasta digitaalisessa mediassa tulee 
suojelun lisäksi ottaa huomioon myös lasten 
osallisuus ja tarpeet. 
 

”Miksi keräätte Pokémoneja, miksette 
kerää marjoja?” 
  
Digitaalinen media on yksi elinympäristö 
lapsen maailmassa, jossa lapsella on oikeus 
vapaa-aikaan, ikänsä mukaiseen leikkimiseen 
ja virkistystoimintaan (LOS, art. 31). Suomessa 
lasten digitaalisen median käytöstä puhutaan 
usein vähättelevään sävyyn. Vaikka media olisi 
lapsella saatavilla, sen käyttäminen nähdään 
usein hyödyttömänä ajanvietteenä, jota 
pyritään rajoittamaan ruutuaikaa tuijottamalla. 
  
Lapsi tarvitsee aikuisen tukea käyttääkseen 
”ruutuaikaa” niihin asioihin, jotka ovat 
ikätasolleen sopivia ja tärkeitä. Tämä tulee 
tehdä yhdessä lapsen kanssa, lapsen osallisuus 
huomioiden ilman, että lapsen yksityisyyteen 
puututaan mielivaltaisesti (LOS, art. 16). 
Olennaista ei ole keskittyä digitaalisessa 
mediassa käytettyyn aikaan, vaan median 
tarjoamiin sisältöihin. 
 
 

 
 

“Digitaalinen media on yksi 
elinympäristö lapsen 

maailmassa.” 
 

Lapsen oikeudet toteutuvat 
epätasaisesti 
  
Sekä kotimaassa, että kansainvälisesti 
katsottuna on useita lapsia, joilla ei ole 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvään ja 
turvalliseen lapsuuteen digitaalisen median 
ympäristössä. Erityisen haavoittuvassa 
asemassa ovat ne lapset, jotka köyhyyden takia 
jäävät kokonaan digitaalisen median 
ulkopuolelle tai ilman aikuisen tukea, koska 
aikuisen voimavarat kuluvat arjesta 
selviytymiseen. 
  
Entäs laitoshoidossa elävät lapset, joilla saattaa 
olla rajoitettu tai kokonaan evätty pääsy 
käyttämään mediaa. Missä menee lapsen 
suojelemisen raja? Onko lapsen etujen 
mukaista, jos hänet suljetaan kokonaan 
digitaalisen median ulkopuolelle? Myös 
laitoksessa asuvaa lasta tulee tukea käyttämään 
ikätasolleen sopivia mediasisältöjä 
kehittyäkseen kokonaisvaltaisesti elämään 
vapaassa yhteiskunnassa, myös digitaalisessa 
mediassa. 
 

“Onko lapsen etujen mukaista, 
jos hänet suljetaan kokonaan 

digitaalisen median 
ulkopuolelle?” 

 

Media kulkee lapsen mukana vaikka 
konfliktialueelle 
  
Kriisin keskellä tai sotatilassa lasten oikeudet 
näyttäytyvät hyvin eri tavoin myös 
digitaalisessa mediassa. Lapsi saattaa toimia 
kriisitilanteen taltioijana ja saada äänensä 
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kuuluviin jopa kansainvälisesti. Yksi esimerkki 
on Janna Jihad, joka aloitti 7-vuotiaana 
kuvaamaan sotilaiden miehitystä kylässään. 
Vielä kesäkuussa netissä puhuttiin sensaatiosta, 
maailman nuorimmasta 
kansalaisjournalistista. Emme ole kuitenkaan 
enää kuulleet Jannasta – kääntyikö 
kansainvälinen kuuluisuus häntä ja hänen 
perhettään vastaan? Kuka hänet vaiensi? 
  
Kuka suojelee näitä heikoimmassa asemassa 
olevia lapsia hyväksikäytöltä (art. 19) tai 
heidän hyvinvoinnilleen vahingolliselta 
aineistolta (art. 17 e) digitaalisessa mediassa, 
jota he kuitenkin käyttävät myös keskellä 
konfliktialueita? Kenellä on resursseja tukea 
lapsia ja nuoria vahvistamaan osaamistaan ja 
vaalimaan omia oikeuksiaan, jotta heitä ei 
riistetä tai hyväksikäytetä? 
  
Tullakseen suojelluksi, osalliseksi ja tarpeet 
huomioiduksi digitaalisessa mediassa, lapsen 
aseman eteen on vielä paljon tehtävää niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
Ratkaisuja etsitään ja aina välillä niitä myös 
löytyy. Miten voisimme jakaa niitä paremmin 
kansallisesti ja kansainvälisesti? 
  

 
 
Minna Kylmälahti 
Asiantuntija 
Lapset ja digitaalinen media 
Pelastakaa Lapset ry 
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Satu Valkonen: Ruutuajan säätelystä lapsen kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin vaalimiseen 
 
 
Alle kouluikäisten ja pienten koululaisten 
perheessä moni vanhempi pinnistelee 
ymmärtääkseen miten digilaitteet ja se 
perinteisempikin media saataisiin valjastettua 
lapsen parhaaksi. On ohjetta ja neuvoa, on 
vaadetta ja suosituksia siitä, mitä, miten  ja 
etenkin minkä verran  lapset voivat aikaansa 
ruutujen parissa viettää. 
 
On totuttu ajattelemaan, että rajoittaminen on 
hyvästä ja että ruutua ei tulisi paria tuntia 
kauempaa päivittäin tuijotella, aivan pienten ei 
lainkaan. Suositukset perustuvat 
yhdysvaltalaisen lastenlääkärijärjestön 
(American Academy of Pediatrics, AAP) vuonna 
1999 antamiin ohjeistuksiin. Aikarajoitusten 
rinnalla suosituksella pyrittiin rajaamaan 
lasten viihteellisen median kulutusta ja 
korostettiin mediakasvatuksen tärkeyttä. 
Tuoreimmissa AAP:n neuvoissa ikäkohtaisten 
rajoitusten asettaminen on edelleen tärkeää, 
vaikka tarkkoja suositusaikoja ja ikärajoja 
mediankäytölle ei enää annetakaan. 
 

“Kulutetun ajan lisäksi lapsen 
hyvinvoinnille olennaisia 

tekijöitä ovat kulutetut sisällöt ja 
niiden ikäsopivuus ja 

laadukkuus, mediankäyttöseura 
ja erityisesti lapsen ja 
vanhemman tai muun 

kasvattajan yhteiskäytön 
hyödyllisyys sekä lapsen 

osallisuus ja osallistuminen 
laitteiden käytössä sekä 
mediasta kumpuavien 

kokemusten käsittelyssä.” 
 
 
Keskustelu ruutuajasta on liiaksikin jumiutunut 
kahden tunnin suosituksen puolustamiseen tai 

sen vastustamiseen, kun jo alkujaan oltaisiin 
voitu yhdessä tuumin lujittaa 
mediakasvatuksen asemaa yhteiskunnassa. 
Keskustelu on kuitenkin ollut hyödyllistä, sillä 
se on hionut ajankäytön lisäksi esiin niitä 
tekijöitä, joita pidetään yleisesti tärkeinä lapsen 
hyvinvoinnille. Tietynasteinen konsensus 
vallitsee siitä, että mediankäyttöön kulutetun 
ajan lisäksi olennaisia tekijöitä ovat kulutetut 
sisällöt ja niiden ikäsopivuus ja laadukkuus, 
mediankäyttöseura ja erityisesti lapsen ja 
vanhemman tai muun kasvattajan 
yhteiskäytön hyödyllisyys sekä lapsen 
osallisuus ja osallistuminen laitteiden 
käytössä sekä mediasta kumpuavien 
kokemusten käsittelyssä muun muassa leikein, 
tarinoin ja piirtämällä. 
 
Mediakasvatusseuran toteuttaman Ruutuaika 
-kyselyn mukaan kasvattajat kaipasivat 
konkreettista tukea ja arkisia 
ratkaisuehdotuksia perheiden 
mediakasvatustilanteisiin. Omalla esimerkillä 
ja rohkaisulla lasta voidaan opastaa 
myönteiseen ja kohtuulliseen mediankäyttöön. 
Pienen lapsen päivässä laitteiden parissa 
puuhailu sekä muu tekeminen tulee olla 
tasapainossa ja tekemisen tulee olla 
monipuolista; myös levolle on järjestettävä 
riittävästi aikaa. Vinkkejä sujuvaan 
media-arkeen aikarajoja tarjoamatta löytyy 
MLL:n ja Ehyt RY:n infograafista. Kaikille 
sopivia vinkkejä on mahdotonta tarjota, mutta 
lapsen hyvinvointia digiajassa määrittävistä 
tekijöistä kannattaa jatkaa keskustelua 
perheissä, työpaikoilla ja yhteiskunnassa 
laajemmin sekä ottaa lapset mukaan 
keskusteluun. Näin hyvät käytännöt ja erilaiset 
toimintatavat tulevat kiertoon ja kasvattajat 
tulevat löytäneeksi itselle sopivia 
ratkaisuehdotuksia lapsen mediasuhteen 
kehittämisessä. 
 
Kun aikuinen sitoutuu yhteiseen 
mediatekemiseen lapsen kanssa, hän saa 
vastauksia pohdiskeluihinsa ja pystyy siten 
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minimoimaan mahdollisia haittoja sekä 
tukemaan median hyödyntämistä viihtymiseen, 
oppimiseen ja yhteydenpitoon. Ruutuaika 
-keskustelua voidaan viedä 
mediakasvatukselliseen suuntaan miettimällä, 
miksi lapset käyttävät mediaa sekä mihin 
tarkoitukseen vanhemmat, kasvattajat ja 
opettajat tarjoavat laitteita käytettäväksi. On 
tärkeää myös tutkailla, mitä lapsi medialla 
tekee ja miksi sekä mitä lapsi saa sillä aikaan 
omassa tai muiden elämässä. Lasten ajatuksia 
heidän media-arkeensa ja mediakasvatukseen 
tarkastellaan monipuolisesti juuri julkaistuissa 
Solmukohtia -teoksessa, joka tarjoilee osaltaan 
tuoreen näkökulman ruutuaikakeskustelun 
laventamiseksi. 
 

 
 
Satu Valkonen 
Mediakasvatuksen kehittäjä 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
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Ulla Siimes: Ruutuja vai raitoja – hyötyä vai huvia? 
  
 
”Äiti, pappetti pois. Äiti, lue!”,  vaati 
kaksivuotiaani aikoinaan, kun tein töitä 
sohvalla tabletti kädessäni. Hänen mielestään 
olin istunut jo liian pitkään tablettiani 
tuijottaen. Tuo lapseni tokaisu palaa mieleen, 
kun pohdin ruutuaikaa. Olemme vanhempina 
usein huolissamme lastemme ruutuajasta, 
mutta emme omastamme. Saatamme itse 
käyttää digilaitteita töissä ja kotona 
tuntitolkulla, mutta haluamme rajoittaa 
lastemme digilaitteiden käyttöä. Miksi näin? 
  

“Saatamme itse käyttää 
digilaitteita töissä ja kotona 

tuntitolkulla, mutta haluamme 
rajoittaa lastemme digilaitteiden 

käyttöä.” 
 
Meidän perheemme nuorin ei juurikaan käytä 
tablettia eikä meillä katsota televisiota. 
Pitäisikö? Jääkö lapseni jostain paitsi, kun 
hänelle ei kerry ruutuaikaa? Eskarilaisemme 
taas uppoutuu mielellään esimerkiksi 
englannin kielen oppimispeleihin, mutta myös 
äidin mielestä turhanaikaisiin viihdepeleihin. 
Onko oppimiseen käytettävä ruutuaika yhtä 
paha kuin pelaamiseen? Perheemme teinin 
kanssa ei ruutuajasta juuri keskustella, niin 
itsestään selvä osa hänen arkeaan ruudut ja 
digilaitteet ovat. 
 

“Perheissä päivittäiset kinat ja 
riidat liittyvät usein 

digilaitteiden käyttöön.” 
  
 

 
 

Ruutuaika herättää paljon keskustelua. Ruudun 
ääressä vietetty aika on takuuvarma 
keskustelunaihe, kun eri-ikäisten lasten 
vanhemmat kohtaavat. Niin isojen kuin 
pientenkin lasten kohdalla pohditaan, miten 
pitkään ruudun ääressä on päivittäin sopivaa 
viettää aikaa. Perheissä päivittäiset kinat ja 
riidat liittyvät usein digilaitteiden käyttöön. 
Uhkailu, lahjonta ja kiristys ovat arkipäivää, 
kun ruutuaikaa aletaan rajoittaa. 
 

 
  
Koululaisten vanhemmat ovat viimeistään 
uusien opetussuunnitelmien myötä hämillään 
ruutuajasta. Kouluissa käytetään paljon 
tietokoneita ja mobiililaitteita opiskeluun ja 
oppimiseen. Joissakin kunnissa koululaiset 
saavat kunnalta käyttöönsä kannettavan tai 
tabletin. Vanhempia mietityttää, miten 
ruutuajan rajaaminen onnistuu, kun koulussa 
tapahtuvan käytön lisäksi myös kotitehtävät 
tehdään digilaitteilla. Suosituksen mukainen 
kahden tunnin ruutuaika ylittyy helposti. 
 

“Ruutuajan tarkkailemisen 
tilalle olisi löydettävä laadullisia 

suosituksia ja vinkkejä, joita 
vanhempien olisi omassa 

arjessaan helppoa kokeilla ja 
ottaa käyttöön.” 

 
Minä olisin valmis jo luopumaan koko 
ruutuaikakäsitteestä, sillä se on aivan liian 
suppea termi kuvaamaan asioita, joita 
digilaitteilla teemme. On varmasti hyvä, että 
laitteiden käyttöä pohditaan ja välillä 
rajoitetaankin, mutta väitän, että on eri asia 
opiskella tabletin avulla matematiikkaa kuin 
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tuijottaa televisiosta saippuasarjoja. Pelkän 
ruutuajan tarkkailemisen tilalle olisi löydettävä 
laadullisia suosituksia ja vinkkejä, joita 
vanhempien olisi omassa arjessaan helppoa 
kokeilla ja ottaa käyttöön. Ja kokonaisuuden 
kannalta olennaista kuitenkin on, että elämän 
eri osa-alueet ovat tasapainossa: Istumisen 
vastapainoksi liikuntaa, sosiaalisen median 
vastapainoksi aitoja sosiaalisia kohtaamisia, 
työn vastapainoksi vapaa-aikaa. 
  
Väitän, että me vanhemmat erottelemme 
ainakin ajatuksissamme digilaitteiden hyöty- ja 
viihdekäytön silloin, kun ajattelemme omaa 
ruutuaikaamme. Voisimmeko ajatella samoin 
lastemme kohdalla? 
 

  
  
Ulla Siimes 
Toiminnanjohtaja 
Suomen Vanhempainliitto 
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4. Uusia media-aikasuosituksia suoraan Amerikasta! 
 
Jaana Wessman on kääntänyt alkuperäisen, kahden tunnin ruutuaikasuosituksen laatineen 
American Academy of Pediatrics-järjestön vuonna 2015 päivitetyt ohjeet suomeksi. 
Wessmanin teksti on aiemmin julkaistu hänen  “Lähde tarkemmin” - blogissaan. 
 
 
American Academy of Pediatrics - yhdysvaltalainen lastenlääkäriyhdistys - on viime 
vuoden loppupuolella julkaissut uudenlaisia ajatuksia mediankäyttösuosituksista[1] 
lapsille pidettyään aiheesta symposiumin[2]. Suositukset löytyvät internetistä 
maksumuurin takaa[1], luovasti googlaamalla, sekä nyt suomeksi käännettyinä alta. 
(Otan mielelläni vastaan palautetta käännöksestä.) 
 
Kahden tunnin ehdotonta rajaa symposium ei enää nykyaikana pitänyt järkevänä. Sen 
sijaan he halusivat lähettää vanhemmille seuraavat viestit: 

● Digimedia on vain eräs ympäristö. Lapset tekevät samoja asioita kuin ennenkin, 
mutta nyt myös virtuaalisesti. Niin kuin millä tahansa ympäristöllä, myös medialla 
voi olla positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia.  

● Vanhemmuus ei ole muuttunut. Samat säännöt vanhemmuuteen pätevät 
virtuaalisissa ja elävissä ympäristöissä. Leiki lastesi kanssa. Aseta rajoja; lapset 
tarvitsevat ja toivovat niitä. Opeta ystävällistä käytöstä. Osallistu. Tunne lapsesi 
ystävät ja tiedä missä he näiden kanssa liikkuvat. 

● Esimerkin näyttäminen on tärkeää. Rajoita omaa median käyttöäsi, ja näytä 
mallia käytöstavoista netissä. Läsnäoleva vanhemmuus edellyttää myös 
kasvokkain oloa ilman ruutuja. 

● Ihmiset oppivat toisiltaan. Neuropsykologinen tutkimus osoittaa, että aivan 
pienet lapset oppivat parhaiten vastavuoroisessa kommunikaatioyhteydessä. 
"Puheaika" lasta hoitavan aikuisen ja lapsen välillä on välttämätöntä puheen 
kehitykselle. Passiivinen videoiden katselu ei edistä puheen kehittymistä vauvoilla 
ja taaperoilla. Mitä enemmän median käyttö sisältää vuorovaikutteisuutta, sitä 
enemmän kehityksellistä hyötyä siitä on (esimerkiksi taaperon jutellessa 
videoyhteyden välityksellä matkoilla olevan vanhemman kanssa). Varsinaisen 
median opetuskäytön mahdollisuudet alkavat noin toisen ikävuoden jälkeen, 
jonka jälkeen sopivasti valituista ohjelmista voi olla myös hyötyä erityisesti 
kehitykseltään eri syistä hitaiden lasten ottaessa toisia kiinni. 

● Sisällöllä on väliä. Sisällön hyvällä laadulla on enemmän merkitystä kuin 
käytetyllä tekniikalla tai mediaan käytetyllä ajalla. Valvo sitä mihin  lapsi käyttää 
aikaansa sen sijaan, että vain laitat ajastimen käyntiin. 

● Luotettavat lähteet auttavat sisällön valikoimisessa. Sovelluskaupoista löytyy 
yli 80 000 sovellusta, jotka on merkitty "opetuspeleiksi", mutta todellisia 
tutkimuksia näiden toimivuudesta on erittäin vähän. Pelkkä interaktiivinen 
nappien painelu ja ruudun pyyhkäisy ei tee sovelluksesta opettavaista. 
Internetissä on sivustoja, esimerkiksi Common Sense Media, joissa on arviointeja 
pelien, ohjelmien ja sovellusten sopivuudesta eri ikäisille.  

● Yhdessä tekemisellä on väliä. Perheen osallistuminen median käyttöön 
edesauttaa sosiaalista vuorovaikutusta ja oppimista. Pelaa tietokonepelejä yhdessä 
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lapsesi kanssa. Mielipiteesi ja näkökulmasi vaikuttavat siihen, millaisen 
kokemuksen lapsi saa medioista. Taaperoitten kanssa yhdessä katsominen on 
välttämätöntä.  

● Leikkiaika on tärkeää. Jäsentämätön leikki- ja vapaa-aika kehittää luovuutta. 
Järjestä lapselle päivittäistä ruudutonta aikaa, erityisesti pienille lapsille.  

● Aseta rajoja. Teknologian käytöllä, niin kuin kaikella muullakin, täytyy olla 
järkevät rajat. Estääkö tai haittaako lapsesi teknologian käyttö hänen muita 
tekemisiään? 

● Teinien on ihan OK olla online. Kaverisuhteet myös netissä ovat olennainen osa 
tämänpäivän teinien kehitystä. Sosiaalinen media voi tukea identiteetin 
muodostusta. Opeta teini-ikäiselle käytöstapoja niin virtuaalisissa kuin elävissäkin 
ympäristöissä. Pyydä teinejä näyttämään ja kertomaan mitä he tekevät netissä, 
jotta ymmärrät sekä sisältöjä että konteksteja.  

● Luo teknologiavapaita vyöhykkeitä. Rauhoita perheen yhteinen ruoka-aika. 
Lataa laitteet öisin, makuuhuoneiden ulkopuolella. Näin lisäät perheen yhteistä 
aikaa ja edistät terveellisempiä ruoka- ja nukkumaanmenotapoja.  

● Lapset ovat lapsia. Lapset tekevät virheitä, myös median käytössään. Nämä 
tilanteet ovat kasvatusmahdollisuuksia, jos ne käsitellään empaattisesti. Nuoren 
hankkiutuminen tiettyihin vakaviin tilanteisiin, kuten nettiseksi tai itsensä 
vahingoittamiseen liittyvät kuvat/kirjoitukset, tarkoittavat sitä, että on syytä 
arvioida onko nuorella muutakin riskikäyttäytymistä.  

 
[1] Brown et al. Beyond 'turn it off': How to advise families on media use. AAP News, 36(10), October 
2015. 
[2] Proceedings of Growing up Digital: Media Research Symposium. American Academy of Pediatrics, 
2015. 

 
Jaana Wessman 
Lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri 
Tutkija 
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5. Tiivistelmä: Ruudulla -kysely ruutuajasta ja lasten 
mediankäytöstä 
 
 

Kahden tunnin ruutuaikasuositus nousee säännöllisesti esiin lasten ja nuorten 
mediankäyttöä koskevassa keskustelussa. Ruutuajalla viitataan erilaisten näyttölaitteiden 
käytön päivittäiseen, ajalliseen kestoon. Mediakasvatusseura halusi selvittää 
mediakasvatuksen parissa toimivien ammattilaisten näkemyksiä ruutuaika-käsitteestä 
toteuttamalla avoimen Ruudulla-kyselyn, joka oli suunnattu erityisesti mediakasvatuksen 
parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. Kysely toteutettiin 11–20.4.2016 ja 
siihen vastasi yhteensä 64 vastaajaa eri ammattiryhmistä ja organisaatioista eri puolilta 
Suomea. 
 
Kyselyn vastauksissa oli havaittavissa uusien mediailmiöiden synnyttämä, ymmärrettävä 
tarve yhteisille normeille ja suosituksille kasvatustyön avuksi. Toisaalta vastauksista 
välittyi vaikutelma ruutuaika-käsitteen yksipuolisuudesta ja yksinkertaistavasta 
luonteesta, joka jättää pois laadullisen ja mediasisältöihin painottuvan näkökulman 
mediankäyttöön liittyvästä keskustelusta. 
 
Ruutuaikaan kriittisesti suhtautuvien vastauksissa nousi esiin käsitteen yksiulotteisuus. 
Ruutuaikaa pidettiin vaikeana määritellä ja vastauksissa peräänkuulutettiin ajallisen 
mittaamisen sijasta keskittymistä mediasisältöjen tarkasteluun.  Ruutuajan ei koettu 
sopivan nykyaikaiseen median käyttöön: älylaitteiden yleistymisen myötä ruudun 
ääressä vietetty aika on pirstaloitunut pitkin päivää ja laitteita käytetään viihdekäytön 
lisäksi moneen arkiseen toimintoon. 
 
Toisaalta vajaa puolet kyselyyn vastanneista piti ruutuaika-käsitettä edelleen toimivana. 
Se koettiin tarkoitustaan kuvaavaksi yleiskäsitteeksi. Vastaajien mielestä vanhemmilla, 
kasvattajilla ja nuorilla olisi hyvä olla jokin tuki, joka helpottaa mediankäytöstä käytävää 
keskustelua. Erityisesti pienten lasten kohdalla määrällisiä suosituksia pidettiin 
tarpeellisina. Kyselyn vastauksista välittyi tarve tuesta ja välineistä perheiden 
mediakasvatustilanteisiin, ei niinkään kaipuu viranomaisten säännöstelyyn. 
 
Kyselyssä haluttiin selvittää myös ammattilaisten ajatuksia ja ehdotuksia käytännön 
tason työvälineistä lasten ja nuorten mediakulttuurin kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja 
tarpeen mukaan myös rajoittamiseen. Tärkeänä pidettiin vanhempien ja kasvattajien 
aitoa kiinnostusta lasten mediamaailmaa kohtaan. Lisäksi vastauksissa painotettiin 
mediankäytön kohtuullisuutta, tasapainoista arkea, hyvinvointia ja itsearviointia. Lisäksi 
vastaajia pyydettiin nostamaan esille ajankohtaisia mediakasvatuksen ilmiöitä tai 
kysymyksiä. Tällaisiksi nousivat esimerkiksi nuorten osaamisen hyödyntäminen, 
opetuksen digitalisaatio, pelien ja muiden netin sisältöjen tasa-arvo, saavutettavuus, 
median kaupallistuminen, yksityisyydensuoja sekä lasten oikeudet. Lisäksi nostettiin 
esiin mediakasvatuskentän ja hankkeiden hajanaisuus ja tarve yhteistyön tiivistämiselle, 
sekä erityinen tarve aikuisten mediakasvatukselle. 
Ruudulla-kyselyn raportin voit ladata ja lukea kokonaisuudessaan tästä. 
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6. Julkaisuja ruutuajasta 
 

 
 
Jaana Wessman: 
“Uusia media-aikasuosituksia suoraan Amerikasta!” - AAP:n uudet ruutuaikasuositukset 
suomennettuna: 
http://viite.blogspot.fi/2016/09/uusia-media-aikaisuosituksia-suoraan.html?m=1 
 
 
Nuori Suomi - Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille: 
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/1477-Fyysisen_aktiivisuuden_suositus_kouluikaisille
.pdf  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: 
Omahoitopolut.fi: “Ruutuaika” 
https://www.omahoitopolut.fi/web/lasten-terve-kasvu/ruutuaika  
Opiskeluhuoltoa koskevat suositukset ja oppaat 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/lait_ja_oppaat/opiskeluhuolto/suosituks
et_ja_oppaat  
 
Neuvokasperhe.fi: 
- www.neuvokasperhe.fi/perhearki/ruutuaika  
 
Liikunnan ja kansanterveyden tutkimuskeskus, Likes: 
Ruutuaika ja koulumenestys: 
http://www.likes.fi/tutkimus/fyysisen-aktiivisuuden-vaikutukset/liikunta-oppiminen-ja-ko
ulutus/ruutuaika-ja-koulumenestys  
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto: 
Kahdeksan kysymystä lapsen mediankäytöstä 
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/8fca619b6cfb9639ca1a3aa6a4296e3a/1460121803/applicati
on/pdf/26918723/MLL%20_KahdeksanKysymystaLapsenMediakaytosta_LOW.pdf  
 
Tukivinkkejä arjen tilanteisiin: Nuori viettää liikaa aikaa tietokoneella 
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tukivinkit/nuori_viettaa_liikaa_aikaa_tieto/  
 
YLE:n kysely: 
“Pikku kakkosen kyselyyn vastanneita mietitytti ruutuajan määrä” -artikkeli 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/17/pikku-kakkosen-kyselyyn-vastanneita-mietitytti-ruut
uajan-maara  
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