
Ruudun lumossa: 

Varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuaika ja  

vanhempien näkemyksiä siitä 

Maria Alanko 

 

Varhaiskasvatustieteen kandidaatin tutkielma 

Kevätlukukausi 2015 

Kasvatustieteiden laitos 

Jyväskylän yliopisto 

  



 
 

TIIVISTELMÄ 

Alanko, Maria. 2015. Ruudun lumossa: Varhaiskasvatusikäisten ruutuaika ja van-

hempien näkemyksiä siitä. Varhaiskasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Jyväs-

kylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.  

Ruutulaitteet ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina lapsiperheissä, minkä 

vuoksi tässä tutkimuksessa selvitettiin varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuajan mää-

rää arkena ja vapaapäivänä sekä sen jakautumista eri laitteiden kesken. Ruutuaikaa 

vertailtiin lapsen iän ja sukupuolen suhteen. Lisäksi tutkittiin lasten vanhempien nä-

kemyksiä eri-ikäisille lapsille sopivista ruutuajoista sekä niiden suhdetta heidän oman 

lapsen ruutuaikaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös millaisia vaikutuksia vanhem-

mat ovat ruutuajan määrällä havainneet olevan lapseensa. 

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2015 kahden jyväskyläläisen päiväkodin las-

ten vanhemmilta (N = 189) paperisella kyselylomakkeella. Lomakkeita palautui 76 (40 

%). Aineisto analysoitiin sekä määrällisesti hyödyntäen useita eri analyysimenetelmiä 

että laadullisesti sisällön analyysinä. 

Havaittiin, että 1–7-vuotiaiden lasten ruutuaika sekä vanhempien näkemykset 

ruutuaikasuosituksista vaihtelivat suuresti tutkittavien välillä. Keskimääräinen päi-

vittäinen ruutuaika oli noin kaksi tuntia. Television jälkeen eniten aikaa käytettiin tab-

letin ääressä. Vanhempien ruutuaikasuositukset eivät aina olleet yhteydessä heidän 

lastensa todelliseen ruutuaikaan: 2–4-vuotiaista jopa 86 %:lla oli enemmän ruutuaikaa 

kuin heidän vanhempiensa näkemys sopivasta ruutuajasta oli. Noin puolet vanhem-

mista oli havainnut liiallisella ruutuajalla olevan vaikutuksia heidän lapseensa. Ra-

portoiduista vaikutuksista lähes kaikki olivat negatiivisia. 

Tarkemmille varhaiskasvatusikäisten ruutuaikaa ja sen vaikutuksia mittaaville 

jatkotutkimuksille on tilausta Suomessa. Tapoja mitata luotettavasti alle kouluikäisten 

lasten ruutuaikaa huomioiden passiivisen ruutuajan määrä olisi syytä kehittää. Tulos-

ten valossa voidaan todeta Suomeen tarvittavan yleisiä ruutuaikasuosituksia varhais-

kasvatusikäisille sekä vanhempien tietouden lisäämistä ruutuajasta. 
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1 JOHDANTO 

Erilaiset ruutumediat ja niiden käyttö ovat lisääntyneet viime vuosien aikana (ks. La-

hikainen & Arminen 2015). Alle kahdeksanvuotiailla todettiin vuosina 2010–2013 

etenkin kannettavien medialaitteiden kuten älypuhelinten ja tablettitietokoneiden 

käytön lisääntyneen (ks. Rideout 2013). Medialaitteiden käytön lisääntyessä myös 

osassa päiväkodeista tabletit on otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa (Heiskanen 

2014; Jyväskylän kaupunki 2015). Ruutuaika eli aika, jonka yksilö viettää erilaisten 

ruutulaitteiden ääressä, on ollut mediassa paljon esillä ja etenkin kouluikäisten lasten 

sekä nuorten ruutuaikaa on käsitelty useissa eri tutkimuksissa (mm. Forsberg & 

Jyrkkä 2014; Lahikainen, Mälkiä & Repo 2015; Rideout 2007; Rideout, Foehr & Roberts 

2010; Roberts, Foehr & Rideout 2005; Sundell 2014). Varhaiskasvatusikäisten lasten 

ruutuaikaa koskevaa tutkimusta on kuitenkin ainakin Suomessa tehty varsin vähän.  

Vuoden 2013 Lasten Mediabarometrissä on tutkittu monipuolisesti 0–8-vuotiai-

den lasten mediankäyttöä, muttei ruutuajan määrää (Suoninen 2014). Ruutuaikatilas-

toja löytyy kansainvälisistä tutkimuksista (esim. Rideout ym. 2010; Rideout 2011; 

2013; Tandon, Zhou, Lozano & Christakis 2011). Lisäksi osassa lasten fyysiseen aktii-

visuuteen liittyneissä tutkimuksissa on otettu ruutuaika tarkastelun kohteeksi siitä 

näkökulmasta, miten se vaikuttaa lasten aktiivisuuteen. Esimerkiksi Pirnes (2010) on 

tutkinut 3–8-vuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta ja siihen yhteydessä olevia teki-

jöitä Suomessa. Hinkley, Salmon, Okely, Crawford ja Hesketh (2012) ovat puolestaan 

tutkineet 3–6-vuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta ja ruutuaikaa Australiassa. 

Monissa eri valtioissa on määritelty ruutuaikasuositukset eri-ikäisille lapsille 

(mm. American Academy of Pediatrics [AAP] 2001; Australian Government Depart-

ment of Health and Ageing [DOHA] 2012). Suomessa ruutuaikasuositus on annettu 

kouluikäisille Fyysisen aktiivisuuden suosituksissa (Heinonen ym. 2008), mutta alle 

kouluikäisten lasten ruutuaikasuositusta ei ole määritelty. Varhaiskasvatusikäisten 

lasten fyysistä aktiivisuutta tutkittaessa on nähty, että ruutuajan rajoitussuosituksille 

olisi tilausta Suomessa (esim. Soini 2015, 88). 
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Ruutuajan yhteyttä liikalihavuuteen ja lasten inaktiivisuuteen on pyritty osoitta-

maan monissa tutkimuksissa (mm. De Jong ym. 2013, Lumeng, Rahnama, Appugliese, 

Kaciroti & Bradley 2006; Proctor ym. 2003). Yhteys ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, 

koska esimerkiksi nykypelien ansiosta ruutuaika voi tarkoittaa paikallaan istumisen 

sijaan liikkumista ruudun ääressä, kuten pelaamista Nintendo Wiillä (Sweetser, John-

son, Ozdowska & Wyeth 2012, 95–96). Liiallinen ruutuaika yhdistetään liikalihavuu-

den ja fyysisen passiivisuuden lisäksi muun muassa uniongelmiin ja lapselle luontai-

sen toiminnan syrjäytymiseen (Council on Communications and Media 2011). Koska 

liiallisella ruutuajalla voi olla negatiivinen vaikutus lasten terveyteen ja hyvinvointiin, 

on varhaiskasvatuksen kannalta tärkeää tutkia lasten ruutuajan määrää ja vanhem-

pien näkemyksiä siitä. 

Ruutumedioiden lisääntynyt käyttö on uusi ilmiö varhaiskasvatuksessa, minkä 

vuoksi on tärkeää pyrkiä hahmottamaan, kuinka paljon pienet lapset käyttävät ai-

kaansa päivästään erilaisten ruutujen ääressä. Rideoutin (2013) mukaan ainoa tapa 

maksimoida median positiiviset vaikutukset lapsiin on pyrkiä ymmärtämään tarkasti 

sen roolia lasten elämässä. Lisäksi valtakunnallisten ruutuaikasuositusten puuttuessa 

lasten ruutuaika saattaa vaihdella runsaastikin perheestä toiseen, mikä käy ilmi jo 

vain tarkastelemalla Internetin keskustelupalstoja (esim. Kaksplus-sivusto) asiasta. 

Myös Noppari, Uusitalo, Kupiainen ja Luostarinen (2008, 153) huomasivat tutkimuk-

sessaan vanhempien asettamien aikarajoitusten vaihtelevan suuresti perheestä toi-

seen. Tämä tutkimus tarjoaa tietoa vanhempien käsityksistä siitä, mikä on sopiva ruu-

tuaika varhaiskasvatusikäiselle lapselle. Lisäksi tutkimus osoittaa, ovatko vanhem-

pien näkemykset varhaiskasvatusikäiselle sopivasta ruutuajasta linjassa heidän oman 

lapsensa ruutuaikojen kanssa. 

Aikaisempaa tutkimustietoa kartoittaessa ei löytynyt tuoretta suomalaista tutki-

musta, jossa olisi tarkasteltu nimenomaan vanhempien näkemyksiä sopivasta ruutu-

ajasta ja sen suhdetta lasten todelliseen ruutuaikaan. Tästä syystä tutkimusaihe tässä 

tutkimuksessa on perusteltu. Varhaiskasvatusikäisten ruutuaika on ilmiönä kasvanut 

viimeisten viiden vuoden aikana räjähdysmäisesti, minkä vuoksi myös sen määrää 

mittaavat tutkimukset tuntuvat vanhentuvan heti julkaisunsa jälkeen. Ilmiön nopean 

muuttumisen vuoksi on tärkeää tehdä siitä uutta tutkimusta, joka auttaa hahmotta-
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maan pienten lasten ruutuajan määrää keväällä 2015. Vertaamalla tutkimuksesta saa-

tua tietoa aikaisempien tutkimusten tuloksiin saadaan hieman käsitystä siitä, miten 

alle kouluikäisten lasten ruutuaika on muuttunut ja millaista se on nimenomaan Jy-

väskylän alueella.  

Tämä tutkimus tuottaakin tietoa varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuajasta: 

kuinka paljon sitä on keskimäärin päivässä, eroaako ruutuajan määrä vapaa- ja arki-

päivän välillä sekä miten se jakautuu eri ruutulaitteiden kesken. Lisäksi tutkimus 

osoittaa, millaisia käsityksiä varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmilla on eri-ikäi-

sille lapsille sopivasta ruutuajasta, millainen suhde vanhempien ruutuaikasuositus 

näkemyksillä on heidän oman lapsensa ruutuaikaan sekä millaisia vaikutuksia van-

hemmat ovat ruutuajan pituudella huomanneet olevan lapseensa. 

Tutkielman teoriaosiossa paneudutaan aluksi nykylapsiperheiden ruutulai-

teympäristöön, minkä jälkeen tarkastellaan varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuai-

koja kansainvälisesti. Ruutuaikojen määrän tarkastelun jälkeen kuvataan ruutuajalle 

tyypillisiä ilmiöitä: ruutulaitteiden simultaanikäyttöä ja passiivista sekä aktiivista 

ruutuaikaa. Näiden ilmiöiden kuvaamisen jälkeen paneudutaan tutkittuihin sekä 

vanhempien havaitsemiin ruutuajan vaikutuksiin lapsiin, minkä jälkeen esitellään eri 

tahojen asettamia ruutuaikasuosituksia päiväkoti-ikäisille lapsille. Lopuksi taustateo-

riassa kuvataan vanhempien ja lasten ruutuajan suhdetta. 
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2 TELEVISIOSUKUPOLVESTA MOBIILISUKUPOL-

VEEN 

Sukupolvia on määritelty median kehittyessä muun muassa sen mukaan, minkä uu-

den elektronisen median aikana he ovat syntyneet ja eläneet. 1960-luvulla syntyneitä 

on kutsuttu televisiosukupolveksi, 1970-luvun lapsia videosukupolveksi, 1980-luku-

laisia Nintendo-sukupolveksi ja 1990-luvun sukupolvea Internet-sukupolveksi. 

(LaFrance 1996, 301.) Tyypillisiä laitteita 2010-luvulla ovat mobiililaitteet, joiden 

määrä kodeissa on lisääntynyt vain muutamassa vuodessa niin että Yhdysvalloissa 75 

%:lla alle kahdeksanvuotiaista lapsista on kotonaan jokin mobiililaite: älypuhelin tai 

tablettitietokone. Jo alle kaksivuotiaista hieman yli kolmannes käyttää jotakin mobii-

lilaitetta kotonaan. (Rideout 2013, 9, 20.) Isossa-Britanniassa vastaavasti 3–7-vuotiai-

den lasten mahdollisuus käyttää tablettitietokonetta kotona on noussut vuodessa 13 

prosenttiyksiköllä (Ofcom 2014, 25). 2010-luvun sukupolvea lieneekin osuvaa kutsua 

mobiilisukupolveksi. 

2.1 Diginatiivit 

Sukupolvia, jotka ovat kasvaneet yhdessä tietokoneiden, videopelien ja muun elektro-

niikan kanssa, voidaan kutsua yhdistävästi digitaalinatiiveiksi tai lyhemmin diginatii-

veiksi (digital natives) (Heiskanen 2014; Prensky 2001a, 1; 2001b; Rosin 2013, 59). Digi-

natiiveista puhuttaessa Nopparin ym. (2008, 29, 137) mukaan korostetaan sitä, kuinka 

nykysukupolvet hallitsevat luontevasti nykyaikaisen mediateknologian ja kasvavat 

niiden yhteyteen. Jo alle kaksivuotiaat ovat televisio-ohjelmien suunnittelijoiden koh-

deryhmää ja heidän leikkiympäristöönsä kuuluvat erilaiset medialaitteet kuten ensi-

tietokoneet (Noppari ym. 2008, 29; Scantlin 2009, 53). 

Jukesin, McCainin ja Crockettin (2010, 15) sekä Prenskyn (2001a, 1–3) mukaan 

diginatiivi sanalla kuvataan siis sukupolvia, jotka syntyvät elektroniikan täyttämään 

maailmaan. He ovat siten digitaalisen maailman syntyperäisiä asukkaita ja puhuvat 

digitaalista kieltä äidinkielenään. Vanhempien sukupolvien voidaan nähdä saapu-

neen digitaaliseen maailmaan siirtolaisina (digital immigrants), joiden täytyy sopeutua 
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digitaaliseen maailmaan ja opetella digitaalinen kieli. Tämä kuilu eri sukupolvien vä-

lillä voi aiheuttaa haasteita lasten opetukseen ja kasvatukseen. (Jukes ym. 2010, 15; 

Prensky 2001a, 1–3.) 

Haasteita tulevaisuuden opetukselle lisää myös se, että diginatiivien tapa ajatella 

eroaa vanhempien sukupolvien tavasta ajatella (Jukes ym. 2010; Prensky 2001a; 2001b; 

Small & Vorgon 2008). Small ja Vorgon (2008, 1) toteavat päivittäisen teknologialle, 

kuten tietokoneille, älypuhelimille ja videopeleille, altistumisen stimuloivan aivojen 

toimintaa vahvistaen uusien hermoratojen syntymistä heikentäen samalla vanhoja 

hermoratoja. Prensky (2001b) huomauttaa aivoissa tapahtuvan kuitenkin muutoksia 

aina lapsen oppiessa uusia tietoja ja taitoja. Elektroniikan ääressä tapahtuvat muutok-

set saattavat olla erilaisia kuin vaikkapa kirjoja lukiessa tapahtuvat muutokset. 

Elektroniikan käyttö voi esimerkiksi edellyttää aivoilta nopeampaa toimintaa. Kun 

tämä toistuu usein, lapsi tottuu vastaanottamaan tietoa nopeammin. (Prensky 2001b, 

2–4.) Toisin sanoen päivittäinen ruutuelektroniikan runsas käyttö muuttaa konkreet-

tisesti lapsen aivoja ja voi siten vaikuttaa lapsen luonnolliseen kehitykseen niin, ettei-

vät esimerkiksi Jean Piaget’n teoriat ajattelun kehittymisestä pidä enää paikkaansa 

(Small & Vorgon 2008, 28). 

Erityisesti erilaiset ruutumediat ovat lisääntyneet viime vuosien aikana (ks. La-

hikainen & Arminen 2015), esimerkiksi tablettitietokoneiden eli tablettien läpimurto 

tapahtui vasta 2010-luvulla, kun ensimmäinen Apple iPad julkaistiin (Apple 2010). 

Ensimmäisen iPadin myötä kilpailu tablettien kehittämisestä ja valmistuksesta alkoi 

(Hartley 2011), minkä seurauksena markkinoilla on nykyään useita eritasoisia ja -hin-

taisia tabletteja.  Tablettilaitteita on myös kehitetty ja suunnattu suoraan lapsille. Esi-

merkiksi Isossa-Britanniassa oma tablettitietokone on yhdellä kymmenestä 3–4-vuoti-

aasta ja noin neljäsosalla 5–7-vuotiaista (Ofcom 2014, 32).  

Tabletteja on otettu opetuskäyttöön päiväkodeissa ja kouluissa (esim. Heiskanen 

2014; Jyväskylän kaupunki 2015) ja esimerkiksi Apple (2015) kannustaa sekä ohjeistaa 

iPadiensa käyttöön opetuksessa. Tablettien lisäksi myös älypuhelinten kehittymisen 

myötä perheillä on mahdollisesti käytössään useampia ruutulaitteita, joiden tarjoamat 

käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset ja joita voi helposti kantaa mukanaan (Lahi-

kainen & Arminen 2015, 265–267; Repo & Nätti 2015, 100). Kosketusruudulliset laitteet 

mahdollistavat kaikista pienimpienkin lasten ruutulaitteiden käytön, koska niiden 
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käyttö on helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi tietokoneen käyttö hiiren 

avulla (Noppari 2014, 20; Rosin 2013, 60). Mitä nuorempana lapset oppivat käyttä-

mään erilaisia medialaitteita sitä paremmin he oppivat myöhemminkin käyttämään 

uutta teknologiaa aikaisempiin sukupolviin verrattuna (Lahikainen & Arminen 2015, 

282). 

Prensky (2009), joka otti diginatiivi sanan käyttöön, on myöhemmin kyseenalais-

tanut kyseisen termin käytön tarpeellisuutta nykyaikana. Hänen mukaansa yhä pi-

demmälle 2000-luvulla edetessä niin sanottujen digisiirtolaisten määrä vähenee vähe-

nemistään. Tämän vuoksi erottelevana tekijänä ei hänen mukaansa enää tarvitse käyt-

tää digiaikaan syntymistä tai saapumista, vaan pikemminkin tapaa hyödyntää digi-

taalisen maailman tarjoamaa tietoa. Erottelevaksi tekijäksi voikin nousta digitaalivii-

saus (digital wisdom). Myös Matikkala ja Lahikainen (2005, 99) nostavat lasten median 

ja elektroniikan käyttöä erottelevaksi tekijäksi mediankäyttötaidot; niin laitteiden tek-

nisen hallinnan kuin myös medianlukutaidon. 

2.2 Lapsiperheiden ruutulaiteympäristö 

Suuressa osassa varhaiskasvatusikäisten lasten kodeista on jokin viihde-elektroninen 

ruutulaite, jota lapsi saa käyttää (mm. Suoninen 2014). Taulukosta 1 käy ilmi, että Suo-

men ja Yhdysvaltojen lapsiperheiden ruutulaiteympäristöt ovat viime vuosina olleet 

hyvin samankaltaiset. Kummassakin maassa televisio on lähes jokaisessa perheessä, 

jokin siihen kytkettävä pelikonsoli hieman yli 60 % perheistä ja tablettitietokone noin 

40 % perheistä (Suoninen 2011, 15; 2014, 12–13; Rideout 2013, 31). 

TAULUKKO 1. Suomen ja Yhdysvaltojen alle kouluikäisten lasten perheiden ruutu-
laiteympäristöt 

Maa Televisio Tietokone Tabletti Pelikonsoli 

Suomi 

Suoninen 2014 

Korkeamäki ym. 2012 

 

93 %¹ 

88 % 

 

98 % 

97 % 

 

38 % 

 

 

62 % 

 

Yhdysvallat 

Rideout 2013 
96 % 76 % 40 % 63 % 

¹Suoninen 2011 



11 
 

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten perheiden ruutulaiteympäristössä on yksi suuri 

eroavaisuus, joka on tietokoneiden määrä (taulukko 1). Suomessa niitä oli selvästi use-

ammalla (97–98 %) kuin Yhdysvalloissa (76 %). (Korkeamäki, Dreher & Pekkarinen 

2012, 114; Suoninen 2014, 12–13; Rideout 2013, 31.)  

Lapsiperheillä on havaittu olevan keskimäärin enemmän erilaisia medialaitteita 

kuin lapsettomilla perheillä (Livingstone 2002, 37; Süss ym. 2001, 30). Medialaitteiden 

määrään perheissä voi vaikuttaa muun muassa perheiden sosioekonominen tausta 

(Livingstone 2002, 38; Scantlin 2009, 55). Lisäksi esimerkiksi lasten lukumäärän voi-

daan nähdä vaikuttavan perheen medialaitteiden määrään sekä medialaitteiden omis-

tamiseen ja käyttämiseen muita nuorempana: nuoremmat sisarukset saavat yleensä 

vanhempien sisarustensa käytöstä poistuneet medialaitteet (Noppari ym. 2008, 36). 

Usein vanhempien ostaessa uuden television vanha siirretään lastenhuoneeseen 

(Noppari ym. 2008, 34; Scantlin 2009, 52), mikä voi osaltaan selittää laitteiden suurem-

paa määrää lapsiperheissä. Yhdysvalloissa noin kolmanneksella alle kouluikäisistä 

lapsista onkin oma televisio huoneessaan (Bleakley, Jordan & Hennessy 2013, e367; 

Rideout 2013, 17). Portugalissa Jagonin ym. (2012, 152) tutkimukseen osallistuneista 

3–10-vuotiaista lapsista noin puolella oli televisio omassa huoneessaan. Isossa-Britan-

niassa 3–4-vuotiailla lapsilla televisio oli omassa huoneessa lähes viidesosalla ja 5–7-

vuotiaista yli kolmanneksella (Ofcom 2014, 33). 

Suomalaisten 6–7-vuotiaiden lasten perheistä televisio on lastenhuoneessa kes-

kimäärin noin viidesosalla (Korkeamäki ym. 2012, 115). Suonisen (2011, 16) mukaan 

suomalaisilla alle kahdeksanvuotiailla televisio oli omassa huoneessaan vain kymme-

nellä prosentilla, kun taas Pääjärven, Happon ja Pekkalan (2012) mukaan alle 12-vuo-

tiaista 15 %:lla. Nopparin ym. (2008, 33) tutkimukseen osallistuneista viisivuotiaista 

televisio oli omassa huoneessa 15 %:lla. Näistä tuloksista voidaan päätellä, että alle 

kuusivuotiailla televisio on harvemmin omassa huoneessa kuin tätä vanhemmilla lap-

silla. Tulokset, joissa keskiarvoon on otettu huomioon myös pienten lasten osuudet, 

ovat alhaisemmat kuin tulokset, joissa 0–5-vuotiaita ei ole otettu huomioon. Televisi-

oiden määrä lasten omissa huoneissa onkin todettu lisääntyvän lapsen ikääntyessä 

(Noppari ym. 2008, 33). 
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Elektronisten pelilaitteiden määrä kodissa ja mahdollisuudet niiden käyttöön 

ovat yhteydessä lasten ruutuaikaan (Jago ym. 2012, 156; Valkonen, Pennonen & Lahi-

kainen 2005, 62). Noppari ym. (2008, 39) sekä Livingstone (2002, 57) kuitenkin totea-

vat, ettei medialaitteiden käyttämisellä ja niiden runsaudella ole suoraa yhteyttä, vaan 

lasten medialaitteiden käyttämiseen vaikuttavat pikemminkin laitteiden sijoittelu 

sekä vanhempien asettamat rajoitteet niiden käytölle. Mitä enemmän perheessä on 

erilaisia medialaitteita, sitä todennäköisemmin niitä on sijoitettu lastenhuoneisiin ja 

lapsilla on mahdollisuus myös käyttää niitä. Lasten, joiden huoneessa on oma televi-

sio, on todettu katsovan sitä useammin kuin lasten, joilla ei sitä omassa huoneessaan 

ole (De Jong ym. 2013; Valkonen 2012, 124). Ruutulaiteympäristön vaikutus lapsen 

ruutuaikaan ei ole selviö. Osa tutkijoista katsoo, että laitteiden käyttömäärään vaikut-

tavat enemmän vanhempien asenteet ja lasten oma kiinnostus laitteiden käyttöä koh-

taan kuin laitteiden sijaitseminen lastenhuoneissa (Bleakley ym. 2013, e367; Valkonen 

2012, 121).  
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3 VARHAISKASVATUSIKÄISTEN RUUTUAIKA 

Yleisesti ruutuaika on määritelty ajaksi, jonka yksilö käyttää katsellen tai käyttäen 

mitä tahansa viihde-elektronista laitetta, jossa on ruutu, mukaan lukien televisiot, 

DVD:t ja videot, tietokoneet ja elektroniset pelit (Heinonen ym. 2008; Hinkley ym. 

2012, 458; Sweetser ym. 2012). Koska erilaiset ruutulaitteet ovat kehittyneet ajan saa-

tossa, koostuu ruutuaika eri aikoina erilaisten laitteiden ääressä vietetystä ajasta. Esi-

merkiksi 90-luvulla toteutetussa mediatutkimuksessa tutkittiin sen aikaisten uusim-

pien medialaitteiden käyttöä. Laitteita olivat tuolloin televisiosetti, VHS-nauhuri, vi-

deopelikonsoli ja henkilökohtainen tietokone. (Woodard 2000.) Nykyään tutkittavien 

laitteiden joukossa ovat edellisten lisäksi niin pöytätietokoneet, kannettavat tietoko-

neet, älypuhelimet kuin myös tablettitietokoneet (esim. Lauricella, Wartella & Rideout 

2015; Ofcom 2014; Rideout 2011; 2013). 

Yhdysvalloissa alle kahdeksanvuotiaiden lasten mediankäyttöä tutkittaessa ja 

ruutuaikaa laskettaessa on otettu huomioon älypuhelinten ja tablettien lisäksi myös 

muut kannettavat ruudulliset laitteet, kuten iPod Touch -digitaalinen soitin, jolla pys-

tyy katselemaan ja tekemään videoita sekä kuvia ja kuuntelemaan musiikkia (Rideout 

2013, 9). Näiden uusien ruutumedioiden vuoksi vanhat tutkimukset eivät vastaa ruu-

tuaikamääritelmältään uudempia tutkimuksia. Toisaalta tämä mahdollistaa vertailun, 

ovatko mobiililaitteet lisänneet ruutuaikaa vai vieneet sitä muilta ruutulaitteilta. Esi-

merkiksi Yhdysvalloissa perinteisten ruutumedioiden käyttö on laskenut vuosien 

2011 ja 2013 aikana, kun taas mobiililaitteiden käyttö on kasvanut. Raportoidut käyt-

töajat eivät kuitenkaan osoita, että mobiililaitteet olisivat suoraan vieneet perinteisten 

ruutumedioiden ajan. (Rideout 2013, 10.) 

Tässä tutkimuksessa ruutuajalla tarkoitetaan aikaa, jonka yksilö viettää ruutu-

elektroniikan ääressä. Ruutuelektroniikkaa ovat tässä tutkimuksessa televisio ja siihen 

liitettävät erilaiset oheislaitteet (pelikonsolit, tallennusvälineet, DVD- tai Blu-ray-soit-

timet ja VHS-nauhurit), älypuhelimet, tablettitietokoneet, tietokoneet (pöytä- ja kan-

nettava tietokone), E-kirjojen lukulaitteet (esim. Kindle), kannettavat DVD-soittimet, 

ruudulliset digitaaliset soittimet (esim. iPod Touch) sekä käsipelikonsolit (esim. Nin-

tendo 3DS). Synonyyminä ruutuelektroniikalle käytetään termiä ruutumedia sekä 
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ruutulaite (ks. Duch, Fisher, Ensari & Harrington 2013; Rideout 2013, 15). Ruutuaikaan 

lasketaan tässä tutkimuksessa kaikki aika, minkä yksilö on viettänyt jonkin näistä ruu-

tulaitteista ääressä toiminnasta riippumatta. 

Eri ruutujen ääressä voi esimerkiksi pelata pelejä, katsella ohjelmia ja elokuvia 

tai muita videoita ja kuvia, piirtää, keskustella, lukea ja kirjoittaa tekstiä. Näin ollen 

tässä tutkimuksessa esimerkiksi television ääressä käytettyyn ruutuaikaan sisältyy 

kaikki toiminta, joka tapahtuu television ääressä. Tähän aikaan sisältyvät niin ohjel-

mien ja elokuvien katselu DVD-soittimen tai viihdepalvelun kautta kuin myös siihen 

yhdistetyillä pelikonsoleilla pelaaminen. 

3.1 Ruutuajat 

Eri länsimaiden ruutuajat ovat tutkimusten mukaan olleet hyvin samansuuntaisia eri 

vuosina (taulukko 2). Ne vaihtelevat vajaasta kahdesta tunnista vajaaseen kolmeen 

tuntiin. Rideoutin (2013, 15) mukaan Yhdysvalloissa alle kahdeksanvuotiailla keski-

määräinen ruutuaika oli yksi tunti ja 55 minuuttia, kun taas Tandonin ym. (2011, 298) 

tutkimukseen osallistuneilla päivittäinen keskimääräinen ruutuaika oli jopa yli neljä 

tuntia. Australialaisten lasten ruutuaikaa selvittäneen tutkimuksen mukaan 4–5-vuo-

tiaiden lasten päivittäinen ruutuaika oli vuonna 2008 lähes kolme tuntia (Sweetser ym. 

2012, 95) ja 3–5-vuotiaiden vuonna 2011 hieman alle kaksi tuntia (Hinkley ym. 2012, 

461) (taulukko 2). Suomessa Pirneksen (2010, 34) tutkimuksessa kolmevuotiaiden las-

ten keskimääräinen ruutuaika oli puolitoista tuntia ja viisivuotiaiden 21 minuuttia tätä 

suurempi. Suuriosa muista suomalaisista lasten mediankäyttöä kartoittaneista tutki-

muksista on selvittänyt erilaisten medialaitteiden käytön useutta, eikä niiden käyt-

töön päivittäin kuluvaa aikaa (esim. Pääjärvi, Happo & Pekkala 2012; Suoninen 2011; 

2014). Pienten lasten kokonaisruutuaikaa selvittäneiden tutkimusten kohdalla näyt-

täisikin Suomessa olevan selvä aukko, jota tämä tutkimus pyrkii täyttämään. 

Kokonaisruutuajasta eniten aikaa käytetään keskimäärin katsoen televisiota (De 

Decker ym. 2012, 75; Lauricella ym. 2015, 14; Rideout 2013, 15). Amerikassa alle kah-

deksanvuotiaat lapset katsoivat televisiota Rideoutin (2013, 15) mukaan keskimäärin 

57 minuuttia päivässä, kun taas Bleakleyn ym. (2013, e367) tutkimuksen mukaan alle 
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viisivuotiaiden päivittäinen television katseluaika oli yli puolet tätä enemmän (tau-

lukko 2). Valkosen ym. (2005, 64) suomalaisten 5–6-vuotiaiden lasten television katse-

lua kartoittaneeseen tutkimukseen osallistuneiden perheiden lapset katsoivat televi-

siota päivittäin keskimäärin 1,4 tuntia. Vuonna 2012 vanhemmat ilmoittivat lastensa 

katsovan televisiota arkisin enintään kaksi tuntia ja viikonloppuisin hieman tätä 

enemmän (Valkonen 2012, 122). Television katseluajan vaihtelu perheiden välillä oli 

kuitenkin Valkosen ym. (2005, 64) mukaan suuri: 36 minuutista 4,2 tuntiin. 

TAULUKKO 2. Eri-ikäisten kokonaisruutuajat ja television katseluajat maittain 

Maa, lähde Lapsen ikä (v) 
Kokonaisruutuaika 
päivässä (h:min) 

Television katselu-
aika (h:min) 

Australia     

Sweetser ym. 2012 

Hinkley ym. 2012 

4–5 

3–5 

2:54 

1:54 

 

Belgia 

De Decker ym. 2012 

 

4–6 

  

1:00–4:00 

Saksa, Espanja    

De Decker ym. 2012 4–6  0:20–0:30 

Suomi    

Pirnes 2010 

 

Valkonen ym. 2005 

3 

5 

5–6 

1:30 

1:51 

 

 

1:24 (0:36–4:12) 

Yhdysvallat      

Rideout 2011; 2013 

 

 

 

 

Bleakley ym. 2013 

Lauricella ym. 2015 

alle 2-vuotiaat 0:53 0:58 0:53 ¹  

2–4 2:18 1:58 1:52 ¹  

5–8 2:50 2:21 2:15 ¹  

0–8 

0–5 

0–8 

2:16 1:55 1:50¹ 

2:20 

1:44 

1:25 ¹ 

¹ Television ääressä vietettyyn aikaan on tässä laskettu television katsominen, DVD:n katsominen, sekä 

pelikonsoleilla pelaaminen. 

Suomen tavoin myös muualla Euroopassa 4–6-vuotiaiden TV:n katseluaikojen vaih-

teluväli oli suuri: 20 minuutista neljään tuntiin (De Decker ym. 2012, 79). De Deckerin 
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ym. (2012, 79) mukaan television katseluajat vaihtelivat maiden sisällä, sekä myös 

maiden välillä. Esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa televisionkatseluajan vaihteluväli 

oli pienin, 20 minuutista 30 minuuttiin, kun taas Belgiassa vaihteluväli oli suurin, tun-

nista neljään tuntiin. Livingstone (2002, 54) viittaa Beentjesiin, Koolstraan, Marseilleen 

ja Voortiin (2001), jotka selvittivät TV:n katseluaikaa Euroopassa. Heidän mukaansa 

britannialaiset lapset katsoivat keskimäärin enemmän televisiota päivässä kuin mui-

den Euroopan maiden lapset. Vertailua ei kuitenkaan tehty suomalaisiin lapsiin. 

Sekä Lauricellan ym. (2015) että Rideoutin (2013) mukaan 0–8-vuotiaat lapset 

viettävät älypuhelinten ääressä vähiten aikaa ruutulaitteista. Alle kahdeksanvuotiaat 

lapset, joiden perheessä on älypuhelin, käyttävät sitä päivittäin keskimäärin 13 mi-

nuuttia. Lapset, joilla on mahdollisuus käyttää tablettitietokonetta, käyttävät sitä päi-

vittäin keskimäärin puoli tuntia. Alle kahdeksanvuotiaat lapset käyttävät myös tieto-

konetta lähes saman verran päivittäin kuin tablettia. (Lauricella ym. 2015, 14.) Nämä 

käyttömäärät ovat suurempia kuin Rideoutin (2013) raportissa todetut määrät. Erilai-

sia mobiililaitteita (älypuhelin ja tabletti) alle kahdeksanvuotiaat käyttivät Rideoutin 

(2013, 16) mukaan vain 15 minuuttia päivässä. 

Suoninen (2014, 58) tuo esille raportissaan, että ruutumedioiden käyttö alkaa 

lapsilla usein jo alle kaksivuotiaana. Ruutuaika alkaa yleensä kuvaohjelmien katsomi-

sella niin televisiosta kuin myös muilla ruutulaitteilla Internetistä. Pelejä alle kaksi-

vuotiaat pelaavat eniten kosketusnäytöllisillä laitteilla. Keskimääräinen ruutuaika 

kasvaa sitä enemmän mitä vanhemmista lapsista on kyse (mm. Hinkley ym. 2012; 

Lauricella ym. 2015; Rideout 2013; Woodard 2000). Esimerkiksi alle kaksivuotiailla 

kokonaisruutuaika on Yhdysvalloissa lähes yhden tunnin, 2–4-vuotiailla se kasvaa jo 

noin kahteen tuntiin ja 5–8-vuotiailla lähes kahteen ja puoleen tuntiin (Rideout 2013, 

15).  

Sen lisäksi, että iän karttuminen vaikuttaa ruutuajan lisääntymiseen, se vaikut-

taa myös erilaisten laitteiden käytön monipuolistumiseen (Rideout 2011, 17; Suoninen 

2014, 60–61). Esimerkiksi 0–2-vuotiaat katselevat lähinnä kuvaohjelmia, kun 3–4-vuo-

tiaat ohjelmien katselemisen lisäksi pelaavat digitaalisia pelejä Internetissä ja vieraile-

vat erilaisilla puuhasivustoilla erilaisia laitteita hyödyntäen. Älypuhelinta 3–4-vuoti-

aat käyttävät lähinnä pelaamiseen, kun taas 5–6-vuotiailla sen käyttö on jo monipuo-

lisempaa: sillä otetaan valokuvia ja soitetaan puheluita. (Suoninen 2014, 60–61.) 
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Pirnes (2010) ei löytänyt lasten ruutuajan määrälle merkitseviä eroja arjen ja vii-

konlopun välillä, kun taas Valkosen (2012, 122) sekä De Deckerin ym. (2012, 79) mu-

kaan lapset katsovat televisiota enemmän viikonloppuisin kuin arkisin. Tandon ym. 

(2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että amerikkalaisilla lapsilla ruutuajan määrään 

vaikuttaa se, millaisessa päivähoidossa he ovat. Perhepäivähoidon tapaisessa hoi-

dossa (home-based care) sekä vanhempien kotihoidossa (parental care) olevilla lapsilla 

oli päivittäin enemmän ruutuaikaa kuin päiväkotihoidossa (center-based care) olevilla 

lapsilla. Sukupuolella ei ole havaittu olevan suurta merkitystä ruutuajan määrässä 

pienillä lapsilla (Duch ym. 2013; Hinkley ym. 2012; Rideout 2011). Ainoa sukupuolit-

tainen ero ilmenee videopelien pelaamisessa. Suurempi osa pojista kuin tytöistä pelaa 

päivittäin pelikonsoleilla videopelejä. (Rideout 2011, 12; 2013, 27; Woodard 2000, 22.) 

Ruutuajan määrään on todettu ruutulaiteympäristön lisäksi vaikuttavan lasten perhe-

taustan erilaiset ominaisuudet, joihin palataan tarkemmin luvussa 3.4. 

3.1.1 Simultaanikäyttö 

Lapset ja nuoret käyttävät mediaa monin eritavoin, he ovat katsojia ja toimijoita. Lap-

sille on tyypillistä käyttää useampaa mediaa samanaikaisesti. Usean eri medialaitteen 

samanaikaista käyttöä voidaan kutsua simultaanikäytöksi. (Livingstone 2002, 8–15; 

Noppari ym. 2008, 40.) Noppari ym. (2008, 40) käyttävät simultaanikäyttö-termiä ku-

vaamaan eri mediasisältöjen yhtäaikaista käyttöä. Yhteiskäytön piiriin voivat kuulua 

ruutumedioiden lisäksi niin printtimedia, kuten kirjat ja lehdet, kuin myös erilaiset 

äänimediat. Tällaista kaikenlaisen median simultaanikäyttöä on voitu pitää jo 2000-

luvun alussa yleisenä toimintana. Esimerkiksi lapsi on voinut katsoa televisiota ja lu-

kea kirjaa samanaikaisesti. (Woodard 2000, 19.) 

Lahikainen ja Arminen (2015, 269) käyttävät monen laitteen yhtäaikaiskäytöstä 

termiä laitteiden päällekkäiskäyttö, kun taas Noppari ym. (2008, 40) ovat suomenta-

neet multitasking -termin monitoimisuus käsitteeksi. Multitasking -termillä voidaan-

kin tarkoittaa nimenomaan erilaisten toimintojen yhtäaikaista tekemistä, esimerkiksi 

puhelimeen puhumista autoa ajaessa voidaan pitää multitasking -termin mukaisena 

toimintana. Multitasking voi tarkoittaa myös usean eri toiminnon tekemistä samanai-
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kaisesti yhdellä ruutulaitteella (Jukes ym. 2010, 3). Lisäämällä termin eteen sanan me-

dia, tarkoitetaan multitasking -termillä nimenomaan median simultaanikäyttöä (esim. 

Roberts & Foehr 2008, 13).  

Jago, Sebire, Gorely, Cillero ja Biddle (2011) käyttävät ruutulaitteiden simultaa-

nikäytöstä termiä multi-screen viewing. Heidän mukaansa sen määrää ovat lisänneet 

erilaisten ruutulaitteiden lisääntyminen sekä niiden käyttömahdollisuuksien moni-

puolistuminen. Lähes kaikilla ruutulaitteilla voi tehdä monipuolisesti erilaisia asioita: 

katsoa televisio-ohjelmia, selata Internetiä tai pelata pelejä (Jago ym. 2011, 2; Lahikai-

nen & Arminen 2015, 267; Repo & Nätti 2015, 100). Monien ruutulaitteiden yhtäaikai-

nen käyttö on melko uusi ilmiö ja sitä on tutkittu vähän, joten sen vaikutuksista lapsen 

kehitykseen ei ole juurikaan tietoa saatavilla (Jago ym. 2011, 2). 

 Simultaanikäytön vuoksi medialaitteiden parissa vietettyä aikaa voidaan tutkia 

kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä voidaan tutkia lapsen medialle altistumista (me-

dia exposure) kokonaisuudessaan ja toisaalta ainoastaan mediankäyttöaikaa (media 

use). Medialle altistumisaika voi olla suurempi kuin mediankäyttöaika, sillä kuten 

edellä kuvattiin, lapsille ja nuorille on nykyään tyypillistä käyttää useampaa media-

laitetta yhtä aikaa. (Roberts & Foehr 2008, 13; Roberts ym. 2005, 35.) Lapsi voi esimer-

kiksi samanaikaisesti katsella televisiota ja pelata pelejä jollakin toisella ruutulait-

teella. Tämä näkökulma asettaa haasteita tulkita aiempia tutkimuksia ruutuajasta, 

sillä kaikissa aiemmissa tutkimuksissa ei ole erikseen kuvattu onko ruutumedioiden 

simultaanikäyttöä otettu huomioon aineistonkeruussa ja tulosten tulkinnassa vai ei. 

(ks. Jago ym. 2011, 6.) Tässä tutkimuksessa ruutuaikaa tiedusteltaessa ei eritelty si-

multaanikäyttöä, koska se ei kuulunut tutkimuskysymyksiin. Tämä tutkimus mittaa 

lasten medialle altistumisaikaa, koska vanhempia pyydettiin merkitsemään jokaisen 

laitteen osalta päivittäinen käyttöaika, jolloin vanhempi on voinut laskea myös simul-

taanikäytöstä molemmille laitteille oman aikansa. 

Alle kahdeksanvuotiaista amerikkalaisista lapsista 16 % käytti useampaa kuin 

yhtä mediaa samanaikaisesti suurimman osan tai osan mediankäyttöajastaan. Simul-

taanikäyttöä esiintyi 23 %:lla 5–8-vuotiaista suurimman osan tai osan ajasta. (Rideout 

2011, 27.) Tutkimuksessa, jossa selvitettiin 10–11-vuotiaiden ruutulaitteiden simultaa-

nikäyttöä, selvisi että televisio oli yleisin laite, jonka kanssa muita ruutulaitteita käy-

tettiin samanaikaisesti. Usein televisio ei kuitenkaan ollut käytön pääkohde, vaan se 
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oli muun toiminnan taustalla auki. Tätä selittänee se, että televisiota katsottaessa mui-

den toimintojen tekeminen on helppoa, kun taas esimerkiksi pelaamisen aikana on 

haasteellisempaa tehdä muuta ilman, että pelaaminen häiriytyisi. (Jago ym. 2011, 5.) 

3.1.2 Aktiivinen ja passiivinen ruutuaika 

Sweetser ym. (2012, 95–96) jakavat ruutuajan aktiiviseen ja passiiviseen ruutuaikaan, 

sillä heidän mukaansa esimerkiksi videopelien pelaaminen ja television katselu poik-

keavat toimintamuotoina toisistaan. Aktiivinen ruutuaika vaatii lapselta joko kogni-

tiivista tai fyysistä mukanaoloa. Kognitiivista aktiivisuutta vaativat esimerkiksi video-

pelien pelaaminen tai kotitehtävien tekeminen tietokoneella. Jotkin pelit, kuten Nin-

tendo Wiillä pelattavat pelit, vaativat pelaajaltaan fyysistä toimintaa pelattaessa. 

Tämä pelien vaatiman fyysisen aktiivisuuden intensiteetti voi olla verrattavissa jopa 

lenkkeilyyn. (Sweetser ym. 2012, 95–96.) Passiivisella ruutuajalla tarkoitetaan fyysi-

sesti passiivista toimintaa vaativaa (sedentary behaviour) ruutuaikaa ja/tai kuvainfor-

maation passiivista vastaanottamista, kuten television katsomista (Sweetser ym. 2012, 

95–97). Tällainen rajanveto passiivisen ja aktiivisen ruutuajan välille on ongelmalli-

nen, sillä kognitiivisesti aktiivinenkin ruutuaika voi tarkoittaa myös fyysisesti passii-

vista toimintaa. Lisäksi on haastavaa sanoa, mikä televisio-ohjelma vaatii katsojaltaan 

kognitiivista aktiivisuutta ja mikä ei. 

Valkonen ym. (2005, 65) ja heitä mukaillen myös Noppari ym. (2008, 41) käyttä-

vät passiivisen ja aktiivisen ruutuajan käsitettä eri tavoin kuin Sweetser ym. (2012). 

Valkonen ym. (2005) sekä Noppari ym. (2008) tarkoittavat passiivisella television kat-

selulla yksilön oleskelua tai leikkimistä huoneessa, jossa televisio on päällä taustalla. 

Tällaista passiivista katselua ei usein mielletä ruutuajaksi, vaikka lapsi altistuu silloin 

ruutulaitteen kuva- ja ääniärsykkeille sekä mahdollisille haitallisille sisällöille (Valko-

nen ym. 2005, 65, 75). Aktiivinen ruutuaika on tämän jaon mukaan aikaa, jolloin yksilö 

on aktiivisesti tekemisissä ruutulaitteen kanssa, kuten katsoo televisiota tai pelaa pe-

lejä ja passiivinen ruutuaika sitä, kun yksilö itse ei aktiivisesti käytä ruutulaitetta tai 

suo sille tarkkaavaisuuttaan, vaikka on sen ärsykkeiden saavutettavissa. Näin ollen 

ruutuaikaa tutkittaessa on otettava huomioon, ettei vanhempien ilmoittamaan ruutu-

aikaan ole välttämättä laskettu passiivista ruutuaikaa. 
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Näissä kahdessa erilaisessa tavassa käyttää passiivisen ruutuajan termiä lienee 

taustalla kaksi eri lähtökohtaa. Sweetser ym. (2012) puhuvat passiivisesta ja aktiivi-

sesta ruutuajasta käsitellessään samalla lasten fyysistä aktiivisuutta, kun taas Valko-

sen ym. (2005) sekä Nopparin ym. (2008) käyttämän termin taustalla lienee ajatus lap-

sen altistumisesta tahtomattaan erilaisille mediasisällöille, mutta myös taustalla 

päällä olevan television vaikutuksista lapsen muuhun toimintaan, kuten leikkiin. 

Yhdysvalloissa vuonna 2013 tutkimukseen osallistuneista perheistä 36 % kertoi 

television olevan kotonaan päällä aina tai suurimman osan ajasta riippumatta siitä, 

katseliko sitä kukaan (Rideout 2013). Suomessa puolet Lasten Mediabarometriin 

vuonna 2013 osallistuneista alle kaksivuotiaista lapsista oleskeli päivittäin tai lähes 

päivittäin samassa tilassa, jossa muut perheenjäsenet katsoivat kuvaohjelmia. Vajaa 

neljännes 3–4-vuotiaista ja 5–8-vuotiaista noin kuudesosa oleskeli huoneessa, jossa 

muut perheenjäsenet katsoivat kuvaohjelmia. (Suoninen 2014, 23.) Suomalaisilla 5–6-

vuotiailla lapsilla passiivista ruutuaikaa on todettu olevan arkena päivittäin reilun 

tunnin verran (1,2–1,4h) (Paavonen, Pennonen, Roine, Valkonen & Lahikainen 2006, 

157; Valkonen ym. 2005, 65). Tässä tutkimuksessa vanhemmilta tiedusteltiin, kuinka 

usein televisio on päällä taloudessa, vaikkei kukaan sitä katsoisi. Kysymys auttoi hah-

mottamaan, voiko lapsen ruutuaika olla mahdollisesti ilmoitettua suurempi passiivi-

sen ruutuajan vuoksi. 

3.2 Ruutuajan vaikutukset lapseen 

Ruutuelektroniikan lisääntynyt kulutus on nostanut huolen sen mahdollisista vaiku-

tuksista lapseen. Huolenaiheena on muun muassa ollut se, etteivät lapset ehkä saa 

tarpeeksi liikuntaa tai kokemuksia luonnosta ja ulkoilusta. Eri tahoja huolestuttaa 

myös elektroniikan mahdollinen vaikutus muun kehittävän toiminnan syrjäytymi-

seen. Lisäksi elektroniikan käytön pelätään aiheuttavan riippuvuutta. (Jukes ym. 2010, 

4.) Jo vuosituhannen vaihteeseen mennessä television vaikutuksia lapsiin oli Schram-

min (1997) mukaan tutkittu paljon. Television vaikutuksista tehtyjen tutkimusten run-

sauden vuoksi myös tässä luvussa käsitellyt vaikutukset painottuvat television vaiku-

tusten tarkasteluun. On kuitenkin todettu, että sen vaikutuksia on haastavaa osoittaa, 
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koska ne voivat näkyä vasta useamman vuoden päästä, jolloin alkuperäistä aiheutta-

jaa voi olla vaikea tunnistaa. Lisäksi jokainen lapsi on yksilö, joka reagoi yksilöllisesti 

eri asioihin. (Schramm 1997, 7–8.) Valkonen ym. (2005, 54) huomauttavat etteivät te-

levisiossa nähdyt asiat siirry suoraan lapsen elämään, vaan siirtyminen tapahtuu hy-

vin monimutkaisena vuorovaikutustapahtumana, jonka osana televisio on. 

Myöskään ruutuajan vaikutukset lapseen eivät näin ollen ole yksiselitteisiä. Jor-

danin (2004) sekä Paavosen ym. (2011) mukaan tavat tarkastella sen vaikutuksia ovat-

kin monipuoliset. Ruutuajan vaikutuksia voidaan tarkastella ruutulaitteiden kautta 

käytettyjen sisältöjen näkökulmasta, ruutulaitteiden käyttämiseen kuluvan ajan kan-

nalta tai ruutulaitteiden ominaisuuksien, kuten säteilyn, näkökulmasta. Vaikutukset 

voivat olla fyysisiä, kuten painon lisääntyminen (esim. De Jong 2013) tai psyykkisiä 

ilmeten esimerkiksi vaikutuksina kognitiivisiin taitoihin (Chonchaiya & Pruksa-

nanonda 2008) tai mielikuvitukseen (esim. Singer & Singer 2007). Sosiaalisina vaiku-

tuksina voidaan pitää yhteisöllisyyden lisääntymistä (esim. Süss ym. 2001). Uusim-

pien ruutulaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, pitkäaikaisia vaikutuksia pie-

niin lapsiin ei ole pystytty vielä kunnolla tutkimaan, koska vasta vuosikymmenien 

kuluttua näiden uusien ruutulaitteiden parissa kasvaneet lapset ovat aikuisia, jolloin 

mahdolliset vaikutukset alkavat näkyä (Lahikainen & Arminen 2015, 281). 

3.2.1 Ruutuajan tutkitut vaikutukset 

Australian Government Department of Health and Ageingin (DOHA [2011]) mukaan 

pitkät jaksot ruutuaikaa varhaiskasvatusikäisillä lapsilla tarkoittavat vähemmän mah-

dollisuuksia aktiiviseen, ulkona tapahtuvaan ja mielikuvitukselliseen leikkiin sekä vä-

hemmän näihin liitettyjä hyötyjä. Lisäksi DOHA:n (2011) kantana on, että liian pitkä 

ruutuaika johtaisi vähemmän terveisiin syömistapoihin sekä kielen, muistin ja ajatte-

lutaitojen hitaampaan kehittymiseen. Osalle näistä esiin nostetuista vaikutuksista löy-

tyy myös tieteellistä näyttöä.  

Chonchaiya ja Pruksananonda (2008, 977) havaitsivat tutkimuksessaan Thai-

maassa, että lapsilla, jotka alkoivat katsoa televisiota alle vuoden ikäisinä ja katsoivat 

sitä yli kaksi tuntia päivässä, oli kuusikertaa todennäköisemmin kielellisiä viivästy-

miä kuin muilla tutkimukseen osallistuneista lapsista. Television sijaitsemisen lasten-
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huoneessa on myös todettu olevan yhteydessä heikompaan sanavarastoon nelivuoti-

ailla, kun taas television katsomisen yhdessä vanhemman kanssa on todettu olevan 

yhteydessä lapsen laajempaan sanavarastoon (Bittman, Rutherford, Brown & Uns-

worth 2011). Yli kolme tuntia päivässä televisiota katsovien lasten on todettu omaavan 

vähemmän mielikuvitusta kuin lasten, jotka katsovat televisiota vain tunnin päivässä 

(Singer & Singer 2007, 64; 2009, 296). Lapset, joiden mielikuvitus oli heikentynyt, oli-

vat katsoneet paljon erilaisia toimintapiirrettyjä ja -ohjelmia, joissa oli runsaasti no-

peaa toimintaa ja väkivaltaa (Singer & Singer 2007, 67). Tietynlaisten ohjelmien on 

kuitenkin todettu vaikuttavan positiivisesti lapsen mielikuvitukseen ja tukevan toi-

vottua käytöstä. Tällaiset ohjelmat sisältävät esimerkiksi fantasiahahmoja yhdistet-

tynä ongelmanratkaisuun ja osallistavaan vuorovaikutukseen katsojan välillä. Myös 

ohjelman realistiset ihmishahmot, jotka selittävät ohjelman tapahtumia ja auttavat 

erottamaan fiktiiviset tapahtumat todesta, tukevat ohjelmien positiivisia vaikutuksia. 

(Singer & Singer 2007, 68–69.)  

Liiallisen, yli kahden tunnin päivittäisen, television katsomisen, on todettu ole-

van yhteydessä pienten lasten painon lisääntymiseen (mm. De Jong ym. 2013, Lumeng 

ym. 2006; Proctor ym. 2003), kun taas esimerkiksi tietokoneen käytölle ei vastaavaa 

yhteyttä ole löydetty (De Jong ym. 2013). Lisäksi liiallisen television katsomisen on 

todettu olevan mahdollisesti yhteydessä tulevaisuudessa lapsen kohonneeseen pai-

noindeksiin (BMI kg/cm²) (Viner & Cole 2005).  Television katsomisen määrä ja painon 

lisääntymisen yhteys voi johtua esimerkiksi siitä, että television katsominen saattaa 

vähentää lapsen fyysistä aktiivisuutta ja samalla lisätä napostelua. Television katso-

misen on myös tutkittu vaikuttavan siihen, kuinka paljon ja mitä lapset syövät. (Jor-

dan 2004.) Television katsominen sekä tietokoneen pelaaminen voi viedä aikaa kodin 

ulkopuolella tapahtuvalta omaehtoiselta liikkumiselta (De Jong ym. 2013, 51). Televi-

sion suurkuluttaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että lapsi osallistuisi urhei-

luseurojen järjestämään toimintaan tai muihin harrastuksiin vähemmän kuin vähän 

televisiota katsovat lapset (De Jong ym. 2013, 52; Matikkala & Lahikainen 2005, 107). 

Toiminnan taustalla päällä olevan television, eli niin sanotun passiivisen ruutu-

ajan, on todettu heikentävän vanhemman ja taaperon välisen vuorovaikutuksen laa-

tua ja määrää (Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt & Anderson 2009, 1353–1356). 

Lisäksi taustatelevision on havaittu häiritsevän lapsen leluilla leikkimistä (toy play) 
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lyhentäen leikkijaksoja sekä vähentäen keskittymistä (Schmidt, Pempek, Kirkorian, 

Lund & Anderson 2008, 1142–1147). Taustatelevision on myös todettu olevan yhtey-

dessä lapsen heikompaan passiiviseen sanavarastoon (Bittman ym. 2011, 167). Passii-

visen televisiolle altistumisen on todettu olevan myös yhteydessä 5–6-vuotiaiden las-

ten univaikeuksiin (Paavonen ym. 2006). 

Liiallisen television katselun sekä tietokoneen käytön on todettu olevan yhtey-

dessä 4–13-vuotiaiden lasten unen määrän vähenemiseen (De Jong ym. 2013 51). Suo-

malaisten 5–6-vuotiaiden yksin tai juuri ennen nukkumaan menoa tapahtuvan televi-

sion katselun on todettu olevan yhteydessä nukahtamisvaikeuksiin sekä unen rauhat-

tomuuteen. Erityisesti aikuisille suunnattujen ohjelmien katsomisen on todettu ai-

heuttavan 5–6-vuotiailla uniongelmia. (Paavonen ym. 2006.) Ruutulaitteiden kautta 

koettavat pelottavat sisällöt voivatkin aiheuttaa lapsille painajaisia, etenkin silloin, 

kun koettuja pelkoja ja niitä aiheuttaneita ohjelmasisältöjä ei ole riittävästi käsitelty 

aikuisen kanssa. Toisaalta lapsi voi painajaisten avulla käsitellä näkemäänsä pelotta-

vaa sisältöä ja päästä unessaan ratkaisuihin, mikä saattaa parantaa lapsen hyvinvoin-

tia. (Valkonen ym. 2005, 79–84.)  Valkosen ym. (2005, 82–83) mukaan lapsi voi myös 

sekoittaa unen ja näkemänsä ohjelman keskenään niin, ettei hän välttämättä enää 

pysty erottamaan kummasta on ollut kyse muistellessaan näkemäänsä tapahtumaa 

jälkikäteen. 

Erilaiset ruutulaitteet, kuten matkapuhelimet ja langatonta internetyhteyttä eli 

WI-FIä tukevat laitteet hyödyntävät radiotaajuisia (Radio Frequency = RF) kenttiä ja 

säteilyä (Juutilainen ym. 2006, 262; Sage 2014). Koska erilaiset laitteet, jotka hyödyn-

tävät RF-säteilyä, ovat lisääntyneet, on herännyt huoli niiden mahdollisista vaikutuk-

sista terveydelle. Eri laitteet muodostavat erilaisia RF-kenttiä ja -säteilyä, minkä 

vuoksi myös jokaisen niitä hyödyntävän laitteen vaikutukset voivat olla erilaisia. 

(Juutilainen ym. 2006, 262–263.) Säteilyn vaikutusta esimerkiksi syövän kehittymiseen 

ei ole kyetty Juutilaisen ym. (2006, 263) mukaan todistamaan kuin muutamissa yksit-

täisissä tapauksissa. Uudempien tutkimusten pohjalta on kuitenkin todettu, että mat-

kapuhelimen käyttö saattaa suurentaa riskiä sairastua aivokasvaimeen (Sage 2014). 

WHOn International Agency for Research on Cancer (IARC [2011]) onkin listannut 

RF-sähkömagneettikentät ”mahdolliset karsinogeenit ihmisille (ryhmä 2B)” -ryhmään 

tämän mahdollisesti kohonneen aivokasvainriskin vuoksi. Erityisesti lapset ja sikiöt 
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ovat Sagen (2014) mukaan alttiimpia RF-säteilyn vaikutuksille. Kohonneen syöpäris-

kin lisäksi RF-säteily saattaa altistaa myös muille terveysvaikutuksille, joihin tässä tut-

kielmassa ei paneuduta syvemmin. (Sage 2014.) Vaikka osassa tutkimuksista on löy-

detty vaikutuksia terveyteen, korostaa Sage (2014) ja Juutilainen ym. (2006), että tut-

kimus säteilyn pitkäaikaisvaikutuksista on yhä tärkeää, koska kaikkia vaikutuksia ei 

ole pystytty varmuudella toteamaan. 

Säteilyn lisäksi ruutulaitteiden kirkas valo on nostanut huolta niiden vaikutuk-

sista terveydelle (esim. YLE 2014). Vaikutusten tutkiminen on haastavaa, koska on 

tutkimusetiikan vastaista altistaa jokin ryhmä, etenkin lapsiryhmä, terveydelle mah-

dollisesti haitalliselle ärsykkeelle ja tutkia siten sen vaikutuksia (ks. Mäkinen 2006). 

Ruutulaitteiden tuottama valo on niin sanottua sinistä valoa (blue light), jolla on to-

dettu olevan vaikutuksia ihmisten terveyteen (Benke & Benke 2012). Aiemmin maini-

tut nukahtamisvaikeudet ja rauhaton uni voivat johtua nimenomaan ruutujen tuotta-

masta sinisestä valosta, jonka on osassa tutkimuksissa todettu vähentävän melatonii-

nin tuotantoa ja siten vaikuttavan uni-valverytmiin (ks. Benke & Benke 2012, 916). 

Ruutujen ja led-valojen tuottaman sinisen valon vaikutusta silmiin ei ole kyetty 

yksimielisesti osoittamaan tutkimuksissa. Suuri osa tutkimuksista on toteutettu koe-

eläintutkimuksina, minkä vuoksi niissä havaittuja vaikutuksia ei myöskään voi suo-

raan yleistää koskemaan ihmisiä. (Behar-Cohen ym. 2011.) Keinotekoisten sinisen va-

lon lähteiden ollessa isossa roolissa nykyajan ympäristössä, jatkotutkimuksille on Be-

har-Cohenin ym. (2011) mukaan tarvetta. Ruutulaitteiden käyttötavat: ruudun pitä-

minen lähellä silmiä, silmien räpäytysten väheneminen ja käytön pitkä kesto, väsyttä-

vät silmiä ja ovat siten negatiivisesti yhteydessä niiden terveyteen, sekä etenkin lap-

silla silmien kehitykseen (The Vision Council 2015). The Vision Councilin (2015, 7) 

mukaan ruutulaitteiden liikakäytön aiheuttama silmien väsyminen voi aiheuttaa 

päänsärkyä ja näön sumentumista. 

Ruutuajan vaikutukset eivät ole yksinomaan negatiivisia, vaikka negatiiviset 

vaikutukset saattavatkin olla eniten esillä. Ruutulaitteiden mediasisällöt voivat ai-

heuttaa lapsille pelkoja mutta ne voivat antaa lapsille myös materiaalia leikkeihin 

(mm. Noppari ym. 2008; Noppari 2014; Singer & Singer 2007; Süss ym. 2001, 34–35; 

Valkonen ym. 2005). Lasten leikeissä voivat näkyä televisiosta tai elokuvista tutut hah-
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mot ja lasten sankarit. Myös lasten esikuvat voivat nykyään olla elokuvan supersan-

kareita eikä perinteiseen tapaan lähipiirin aikuisia. (Singer & Singer 2007, 59.) Samojen 

mediasisältöjen käyttö voi tarjota lapsille yhteisten leikkiaiheiden lisäksi yhteisiä pu-

heenaiheita (Matikkala & Lahikainen 2005, 110; Süss ym. 2001, 34–35). 

Süssin ym. (2001, 31–34) sekä Matikkalan ja Lahikaisen (2005, 107) mukaan me-

dian käyttö yhdessä vertaisten tai perheen kanssa voi olla sosiaalinen tapahtuma. Esi-

merkiksi videopelien pelaaminen yhdessä ystävien kanssa, voi olla hyvinkin sosiaa-

lista toimintaa ja tapa viettää aikaa ystävien kanssa. Valkosen ym. (2005, 85–87) mu-

kaan television katsominen voi opettaa lapselle tapoja olla sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa toisten kanssa. Ruutuaika voikin olla oppimisen aikaa. Lapsi saattaa oppia 

ruutulaitteista katsomastaan sisällöstä esimerkiksi uusia tapoja toimia. (Lerner & Barr 

2014, 2; Valkonen ym. 2005, 90.) Joskin alle kaksivuotiaiden on yleisesti todettu oppi-

van todellisen elämän vuorovaikutuksessa tehokkaammin uutta informaatiota, kuten 

sanoja, kuin ruutulaitteita käyttäessä (DeLoache ym. 2010). Pienelle lapselle kasvotus-

ten tapahtuvat vuorovaikutustilanteet ovatkin tärkeitä myös sosiaalisten taitojen ke-

hittymisen kannalta, mitä runsas ruutulaitteiden käyttö saattaa estää viemällä aikaa 

perheen sisäiseltä vuorovaikutukselta (Jukes ym. 2010, 3; Suoninen 2015, 182). 

Ruutuajan vaikutuksista tehdyt tutkimukset antavat myös ristiriitaista tietoa 

(Jordan 2004). Osassa tutkimuksista raportoidaan esimerkiksi yhteys varhaisen run-

saan televisiolle altistumisen ja myöhempien keskittymishäiriöiden välillä (esim. 

Christakis, Zimmerman, DiGiuseppe & McCarthy 2004). On myös tutkimuksia, jotka 

eivät tätä yhteyttä ole todentaneet tai korostavat yhteyden löytyvän vasta todella suu-

rilla, yli seitsemän tunnin päivittäisen, televisionkatselun määrillä (esim. Foster & 

Watkins 2010). 

3.2.2 Vanhempien näkemykset ruutuajan vaikutuksista 

Nopparin ym. (2008, 152) mukaan 5–14-vuotiaat lapset olivat itse huomanneet itses-

sään liian kauan kestäneen pelaamisen johtaneen syömisen unohtamiseen, ajankulun 

katoamiseen ja ärtyisyyteen. Vanhemmat puolestaan ovat huomanneet liiallisen pe-

laamisen johtavan lapsillaan uniongelmiin, selkä- ja niskasärkyihin, aggressiivisuu-

teen ja leikkimisen vähenemiseen (Noppari 2014, 23). Rideoutin (2007, 6–7) tutkimuk-
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sessa yli puolet vanhemmista uskoi, että televisiota paljon katsovat lapset ovat toden-

näköisemmin ylipainoisia kuin sitä vähän katsovat, mutta vain neljäsosa uskoi televi-

sion suurkuluttajilla olevan enemmän keskittymishäiriöitä. Vanhemmat uskoivat 

opettavaisilla ohjelmilla olevan positiivinen vaikutus heidän lastensa kehitykseen. 

Vanhempien mielestä television sisällöt voivat opettaa lapsille esimerkiksi sanastoa ja 

tietoa muun muassa luonnosta ja terveydestä (De Decker ym. 2012, 80). 

De Deckerin ym. (2012, 80) mukaan vanhemmat pitivät tietokoneita hyödyllisinä 

opetusvälineinä, joita he voivat käyttää yhdessä lapsensa kanssa. Lisäksi vanhemmat 

kokivat tietokoneen käytön kehittävän heidän lastensa kommunikointitaitoja ja reak-

tiokykyä. Toisaalta vanhemmat sanoivat tietokoneen käytön voivan tehdä heidän lap-

sensa hermostuneeksi, sekä vaikuttavan negatiivisesti lapsen fyysiseen ja psyykkiseen 

kehitykseen. Tietokoneen uskotaan myös aiheuttavan lapsissa riippuvuutta (De 

Decker ym. 2012, 80; Suoninen 2015, 182). Vanhempien mukaan tietokoneen käyttö 

voi aiheuttaa lapsissa myös arkisten vastuiden unohtamista ja vanhemmilla lapsilla 

jopa verkostoitumista kyseenalaisiin ryhmiin (Suoninen 2015, 182). 

De Deckerin ym. (2012, 80) tutkimukseen osallistuneet vanhemmat ympäri 

Eurooppaa olivat huolissaan lastensa herkkyydestä tulla ärtyisiksi ja väsyneiksi kat-

sottuaan televisiota. Myös television aiheuttama fyysinen passiivisuus huoletti van-

hempia. Lisäksi vanhemmat pohtivat television katselun heikentävän heidän lastensa 

näkökykyä sekä opettavan sopimattomia sanoja. YLEn (2013) teettämän kyselyn, jo-

hon osallistui 488 YLEn verkkouutisten lukijaa, mukaan vanhemmat ovat havainneet 

lapsissaan älylaitteiden aiheuttamia riippuvuuden kaltaisia oireita. Lapsille oli tyypil-

listä pyytää lopettamisen hetkellä saada pelata vielä lisää ja älylaitteen ottaminen pois 

lapselta oli vanhempien mukaan haastavaa. Vanhemmat olivat havainneet YLEn 

(2013) kyselyssä samankaltaisia oireita lapsessaan kuin De Deckerin ym. (2012) tutki-

mukseen osallistuneet vanhemmat.  

Se millaisia vaikutuksia ruutuajalla lapseen on, on monen tekijän summa. Siihen 

vaikuttavat hyvin paljon konteksti, jossa ruutulaitteen käyttö tapahtuu: tapahtuuko 

se vanhemman kanssa vai yksin, ja sisältö, jota ruutulaitteen kautta koetaan: onko se 

lapselle sopivaa vai aikuisille suunnattua. (Valkonen ym. 2005, 90–91.) Lapsen myö-

hemmälle kehitykselle on suuri vaikutus sillä, minkä ikäisenä lapsi muodostaa suh-

teensa medialaitteisiin sekä minkälaiseen mediaympäristöön hän syntyy (Lahikainen 
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& Arminen 2015, 281). Mediaympäristö, jossa esimerkiksi vanhemmat tukevat lapsen 

mediankäyttöä osallistumalla siihen, on turvallinen lapselle ja voi johtaa median po-

sitiivisiin vaikutuksiin (Bittman ym. 2011, 167–168; Lerner & Barr 2014, 3). 

Lapsi tarvitsee mediakasvatusta sekä suojelevia sääntöjä ja rajoituksia median 

käyttöön (Matikkala & Lahikainen 2005, 100; Paavonen ym. 2011; Valkonen ym. 2005, 

91). Parhaimmillaan medialaitteet voivat olla rikastuttava, luonteva ja hallittu osa per-

heen arkea sekä turvallinen osa lapsen kehitystä ja kasvua (Lahikainen & Arminen 

2015, 288). Lahikaisen ja Armisen (2015, 269) mukaan erilaisten laitteiden äärellä vie-

tetty aika ei ole enää osuva mittari lasten median käytön ikäkohtaisen sopivuuden 

arviointiin, vaan yhtä tärkeää on tietää ja seurata myös laitteiden käyttötapaa. Tässä 

tutkimuksessa huomio on kuitenkin kiinnitetty nimenomaan ruutulaitteiden käyttö-

aikaan sekä vanhempien omiin kokemuksiin siitä, miten ruutuajan määrä vaikuttaa 

heidän lapsiinsa. Ruutuajan määrän mittaamista ei voi sivuuttaa sen tutkittujen vai-

kutusten valossa. Vaikutukset lapsiin eroavat selvästi toisistaan niin sanottujen suur-

käyttäjien (heavy users) ja kohtuukäyttäjien (low users) välillä. Useiden edellä kuvattu-

jen negatiivisten vaikutusten onkin todettu lisääntyvän ruutuajan lisääntyessä minkä 

vuoksi ruutuajan mittaaminen on perusteltua. (mm. Chonchaiya & Pruksananonda 

2008; De Jong ym. 2013; Lumeng ym. 2006; Singer & Singer 2007; 2009.) 

3.3 Ruutuaikasuositukset 

Kuten taulukosta 3 käy ilmi monissa eri valtioissa, kuten Isossa-Britanniassa, tarkkoja 

ruutuaikasuosituksia ei ole annettu vaan suosituksissa keskitytään fyysisen aktiivi-

suuden vähimmäismäärän suosituksiin ja suositellaan passiivisen ajanvietteen, kuten 

television katsomisen, korvaamista aktiivisella toiminnalla (esim. Department of 

Health, Physical Activity, Health Improvement and Protection 2011). Suositusten yh-

teydessä käytetään termiä sedentary behaviour, jolla tarkoitetaan toimintaa, joka ta-

pahtuu pääosin istuen tai maaten ja jossa energiankulutus on erittäin vähäistä (Biddle 

ym. 2010, 11). Soini (2015, 94) on suomentanut sedentary behaviour -termin fyysisesti 

passiivisiksi ajanviettotavoiksi. Ruutuaika on tyypillisesti tällaista toimintaa (Biddle 

ym. 2010, 11). Suomessa kahden tunnin ruutuaikasuositus onkin annettu kouluikäi-
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sille fyysisen aktiivisuuden suosituksissa (Heinonen ym. 2008), mutta alle kouluikäis-

ten lasten ruutuaikasuositusta ei ole määritelty. Myöskään Maailman terveysjärjestö 

eli WHO (World Health Organization 2010) ei ole antanut suosituksia ruutuajan tai 

fyysisesti passiivisten ajanviettotapojen rajoittamiselle fyysisen aktiivisuuden suosi-

tusten rinnalla, vaikka sen mukaan fyysinen inaktiivisuus on noussut neljänneksi joh-

tavaksi kuoleman riskitekijäksi maailmanlaajuisesti. 

TAULUKKO 3. Ruutuaikasuositukset varhaiskasvatusikäisille lapsille eri maissa 

Maa, lähde, vuosi Lapsen ikä (v) Ruutuaikasuositus 

Australia 

DOHA 2012 

 

alle 2 

2–5 

 

Ei ollenkaan ruutuaikaa 

Alle 1 h päivässä 

Iso-Britannia 

Department of Health, Physical Activity, 

Health Improvement and Protection 2011 

alle 5 

5–18 

 

Ei tarkkaa suositusta. Suositel-

laan pitämään fyysisen passiivi-

suuden määrä mahdollisimman 

vähäisenä. 

Kanada 

CSEP 2012 

 

alle 2 

2–4 

5–11 

 

Ei ollenkaan ruutuaikaa 

Alle 1 h päivässä 

Alle 2h päivässä 

Suomi 

Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 

(Heinonen ym. 2008) 

 

alle 7 

7–18 

 

Ei suositusta 

Alle 2h päivässä 

Yhdysvallat 

AAP 2001 

 

IOM 2011 

 

alle 2 

2–5 

2–5  

 

Ei ollenkaan ruutuaikaa 

1–2 h ”qualitative programming” 

alle 2h päivässä 

Maailmanlaajuinen 

World Health Organization (WHO) 2010 
Ei suositusta Ei suositusta 

Osassa valtioissa tarkat ruutuaikasuositukset on kuitenkin määritelty myös alle kou-

luikäisille (taulukko 3). American Academy of Pediatrics (AAP [2001]) on suositellut, 

että lasten ruutuaika pitäisi rajoittaa yhdestä kahteen tuntiin laadukkaan lähetyksen 

katselua (qualitative programming) ja alle kaksivuotiailla ruutuaikaa ei pitäisi olla lain-

kaan. Myös ministeristön ulkopuolinen taho Institute of Medicine of the National Aca-

demies (IOM [2011]) on antanut Yhdysvalloissa oman ruutuaikasuosituksensa, joka 

on 2–5-vuotiaille alle kaksi tuntia päivässä. Päivähoidossa työntekijöiden tulisi rajoit-

taa ruutuaika puolipäivähoito-ohjelman (half-day programs) lapsilla alle puoleen tun-
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tiin päivässä ja täyspäivähoito-ohjelman (full-day programs) lapsille alle tuntiin päi-

vässä. Alle kahden tunnin päiväsuositukseen sisältyy myös päivähoidossa vietetty 

ruutuaika. 

Australian valtakunnallinen suositus pohjautuu AAP:n suositukselle: alle kaksi-

vuotiailla ei ollenkaan ruutuaikaa ja 2–5-vuotiailla ruutuaikaa saisi olla enintään tunti 

päivässä (DOHA 2012). Myös Kanadassa ruutuaikasuositukset ovat lähes samat: alle 

kaksivuotiaille ei ollenkaan ja 2–4-vuotiaille alle tunti päivässä, mieluiten vähemmän 

(Canadian Society for Exercise Physiology [CSEP] 2012, 4). CSEP:n (2012, 6) suosituk-

sen mukaan 5–11-vuotiailla ruutuaikaa saisi päivässä olla enintään kaksi tuntia. Ruu-

tuaikasuositusten lisäksi eri tahot ovat antaneet tutkimuksiin pohjautuvia vinkkejä 

vanhemmille, kuinka ruutuajasta voi tehdä turvallista ja opettavaista sekä miten sen 

määrää ja vaikutuksia voi helposti rajoittaa (esim. Lerner & Barr 2014). 

3.4 Vanhemmat ja ruutuaika 

Vanhemmat asettavat perheen arjessa ruutuaikasuosituksia rajoittamaan lasten ruu-

tumedian käyttöä. Niiden asettamisen tavoitteena voi olla suojella lasta ja lapsuutta. 

(Repo & Nätti 2015, 82; Valkonen ym. 2005, 59.) Teknologian voidaan nähdä uhkaavan 

niin sanottua perinteistä ja puhdasta lapsuutta, minkä vuoksi sen käyttöä saatetaan 

haluta rajoittaa (Noppari ym. 2008, 156; Noppari 2014, 22). Ruutuajan rajoittamista 

voidaan pitää mediakasvatuksen osana. Usein mediakasvatuksessa korostuvatkin 

käyttöajan rajoittamisen tapaan erilaiset kontrollinmuodot. (Noppari ym. 2008; Nop-

pari 2014, 114.) 

Usein sähköisen median käytön nähdään vievän aikaa muulta toiminnalta, 

minkä vuoksi vanhemmat haluavat rajoittaa sen käyttöä asettamalla aikarajoituksia 

(Noppari ym. 2008, 155). Vuosituhannen vaihteessa tosin vanhempia huolestutti eri 

ruutulaitteiden ääressä vietettyä aikaa enemmän lasten käyttämien ruutulaitteiden si-

sältö. Tämä huoli ei kuitenkaan aina johda lasten ruutuajan rajoittamiseen vaan pi-

kemminkin lasten ohjaamiseen parempana pidettyjen sisältöjen pariin. (Woodard 

2000, 29, 30.) Noppari ym. (2008, 156) esittävät, että vanhempien mediakontrolli suun-

tautuu usein nuorempiin lapsiin sekä aina uuteen teknologiaan. Uusi teknologia ai-
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heuttaa Nopparin ym. (2008, 156) sekä Nopparin (2014, 123) mukaan lähes aina va-

rauksellisuutta. Aiemmissa luvuissa esiteltyjen tilastojen, kuten mobiililaitteiden käy-

tön lisääntymisen ja perinteisempien ruutulaitteiden käytön vähentymisen valossa 

(mm. Rideout 2011; 2013) voidaan todeta, että varauksellisuus uutta teknologiaa koh-

taan on saattanut vähentyä.  

Tutkimukset osoittavat, että vanhempien television katseluajalla on yhteys las-

ten television katseluaikaan. Mitä enemmän vanhemmat katsovat televisiota, sitä 

enemmän myös heidän lapsensa katsovat sitä. (esim. Jago ym. 2012; Bleakley ym. 

2013; Woodard 2000.) Vuoden 2013 Lasten Mediabarometrin mukaan kaikista tutki-

mukseen osallistuneista kuvaohjelmia seuranneista alle kahdeksanvuotiaista lapsista 

90 % seurasi niitä säännöllisesti vanhempiensa kanssa (Suoninen 2014, 20). Vanhem-

pien omat asenteet ruutuaikaa kohtaan heijastuvat heidän omaan ruutuaikaansa ja 

sen myötä myös lasten ruutuaikaan. Mitä välinpitämättömämpi asenne television kat-

somista kohtaan vanhemmilla on, sitä enemmän vanhemmat katsovat itse televisiota 

ja sitä positiivisempi asenne heillä on televisiota kohtaan. (Woodard 2000, 31.) 

Vanhemman läsnäolon lapsen mediankäytön aikana on todettu tukevan ruutu-

median positiivisia vaikutuksia lapseen (ks. Bittman ym. 2011; Lerner & Barr 2014; 

Paavonen ym. 2011). Lapsiperheiden mediakyselyssä vuonna 2013 selvisi, että alle 

kuusivuotiaista keskimäärin reilu kolmannes katsoi televisiota useimmiten huoltajan 

tai jonkun muun aikuisen seurassa. Alle kolmevuotiaiden ja 4–6-vuotiaiden television 

katseluseurat erosivat toisistaan suuresti. Pienemmistä lapsista hieman yli puolet ja 

4–6-vuotiasta vain reilu viidennes, katsoi televisiota useimmiten huoltajan tai muun 

aikuisen seurassa. (Pääjärvi ym. 2012, 12.) Vastaavasti alle kolmevuotiaat pelasivat 4–

6-vuotiaita useammin digitaalisia pelejä huoltajan tai muun aikuisen kanssa. Myös 

Internetin käytössä lapsen tavallisin seura oli selvällä enemmistöllä oma huoltaja tai 

muu aikuinen: alle kolmevuotiaista 77 %:lla ja 4–6-vuotiaista 60 %:lla. (Pääjärvi ym. 

2012, 19.) Lasten Mediabarometri 2013:een osallistuneista Internetiä vähintään viikoit-

tain käyttäneistä lapsista 71 % käytti sitä vähintään kerran viikossa vanhempiensa 

kanssa (Suoninen 2014, 33). 

Lauricella ym. (2015) sekä Carson ja Janssen (2012) ovat löytäneet tutkimuksis-

saan yhteyden lasten ja heidän vanhempiensa kokonaisruutuajan välille sekä van-

hempien asenteiden yhteyden lasten ruutuaikaan. Pienten lasten median käyttötavat 
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muotoutuvatkin perheen tapojen mukaan (Suoninen 2014, 8). Vanhempien omilla 

asenteilla ja tavalla käyttää medialaitteita voi suoraan vaikuttaa kodin mediaympäris-

töön ja pienten lasten mediakokemuksiin. Lapset voivat esimerkiksi matkia ja jäljitellä 

vanhempien tapaa käyttää erilaisia viihde-elektronisia laitteita samanaikaisesti van-

hempien käytön kanssa. (Lauricella ym. 2015, 11–12.) Vanhempien oman ruutulaittei-

den käytön on todettu olevan vahvasti yhteydessä heidän lastensa ruutulaitteiden 

käyttöön ainakin television, tietokoneen, tabletin sekä älypuhelimen osalta (Lauricella 

ym. 2015). Esimerkiksi vanhempien positiivinen asenne mobiililaitteita kohtaan ja 

runsas tabletin käyttö oli Lauricellan ym. (2015) tutkimuksessa yhteydessä lapsen tab-

letin käyttöön. Joskin alle kaksivuotiaiden mobiililaitteiden käyttöön ei vanhempien 

asenteilla ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 

Vanhempien omat asenteet vaikuttavat myös siihen, kuinka hyödyllisenä oppi-

misen kannalta he pitävät esimerkiksi jotakin televisio-ohjelmaa tai DVD:tä. Vanhem-

mat, jotka pitävät jostakin ohjelmasta, uskovat sen opettavan heidän lapsilleen enem-

män asioita kuin vanhemmat, jotka eivät pidä kyseisestä ohjelmasta. (DeLoache ym. 

2010.) Vanhemmat siis todennäköisesti ohjaavat lapsensa käyttämään sisältöjä, joista 

he itse pitävät enemmän. Vanhemmat saattavat käyttää televisiota tai muita ruutulait-

teita lastenvahtina, jotta he itse pystyvät tekemään rauhassa esimerkiksi kotityöt. (De 

Decker ym. 2012, 79; Jordan 2004, 199; Rideout 2011, 27; 2013, 26; Woodard 2000). Me-

diankäytön on todettu olevan suurempaa lapsilla, joiden vanhemmat työskentelevät 

säännöllisessä päivätyössä kodin ulkopuolella tai joiden vanhempi on yksinhuoltaja 

(Woodard 2000). Toisaalta Matikkala ja Lahikainen (2005, 103) eivät löytäneet tutki-

muksessaan yhteyttä vanhempien poissaolon määrälle ja lasten ruutuajan määrälle. 

Rideoutin (2011; 2013) sekä Woodardin (2000) raporttien mukaan vanhempien 

varallisuuden eli perheen sosioekonomisen aseman on todettu vaikuttavan kodin 

ruutulaiteympäristöön ja siten myös lasten ruutuaikaan. Matalan tulotason perheissä 

television on todettu olevan useammin päällä, vaikkei kukaan katso sitä, kuin parem-

min toimeentulevissa perheissä. Lisäksi matalan tulotason perheissä lapsilla on toden-

näköisemmin televisio omassa huoneessaan. Nämä erot kotien ruutulaiteympäris-

töissä saattavat olla osa syy siihen, miksi matalan tulotason perheissä lapset käyttävät 

enemmän aikaa päivästään erilaisten medialaitteiden ääressä kuin paremmin toi-

meentulevien perheiden lapset. Erot eri sosioekonomisen aseman perheiden lasten 
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medialaitteiden käytössä näkyvät erityisesti television ääressä vietetyssä ajassa. (Jor-

dan 2004, 198; Rideout 2011; 2013; Woodard 2000.) Heikommin toimeentulevilla per-

heillä ei saata olla varaa maksaa lapsilleen kodin ulkopuolisia maksullisia harrastuk-

sia, kun taas televisio on suhteellisen edullinen ajanviettotapa, mikä voi johtaa suu-

rempaan television katselumäärään pienemmän tulotason perheissä (Singer & Singer 

2007, 66). 

Myös vanhempien koulutustason on todettu olevan yhteydessä alle kouluikäis-

ten lasten ruutuajan määrään. Mitä alhaisempi koulutus vanhemmilla on, sitä enem-

män lapsella on ruutuaikaa. (Carson & Janssen 2012; Rideout 2011, 26; 2013, 19.) Ma-

talasti koulutettujen vanhempien lapsilla on todennäköisemmin televisio omassa huo-

neessaan ja televisio on useammin päällä silloin, kun kukaan ei sitä katso (Rideout 

2011, 26; 2013, 19). Koulutetummat vanhemmat saattavat nähdä lapsen ajan resurs-

sina, joka tulee käyttää viisaasti, minkä vuoksi he rajoittavat todennäköisemmin las-

tensa ruutuaikaa kuin vähemmän koulutetut vanhemmat (Jordan 2004, 197). Sosio-

ekonomisen aseman ja koulutustason lisäksi myös perheen etninen tausta on lasten 

mediankäyttöä erotteleva tekijä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa afroamerikkalaisten (Af-

rican-Americans) on todettu olevan televisio-orientoituneempia kuin esimerkiksi lati-

nalaisamerikkalaisten. (Conners, Tripathi, Clubb & Bradley 2007; Rideout 2011, 25; 

2013, 19.) 

Vanhemman omalla terveydentilalla voi olla vaikutus lapsen ruutuajan mää-

rään. Esimerkiksi tutkimuksissa on löydetty yhteys masentuneen äidin ja tämän lap-

sen televisionkatseluajan välillä (Bank ym. 2012; Conners ym. 2007). Lapset, joiden äiti 

kärsi masennuksesta, katsoivat televisiota enemmän kuin lapset, joiden äiti ei ollut 

masentunut. Masentuneet äidit ilmoittivat useammin käyttävänsä televisiota lastensa 

viihdyttämiseen kuin muut äidit. (Bank ym. 2012.) Duch ym. (2013) ovat tehneet laajan 

kirjallisuuskatsauksen alle 3-vuotiaiden lasten ruutuaikakorrelaatioista ja todenneet, 

että tutkimuksissa on saatu ristiriitaista tietoa äidin iän ja koulutustason yhteydestä 

lapsen ruutuaikaan. Tässä tutkimuksessa lasten ruutuajan määrää erottelevina teki-

jöinä vanhempien osalta tutkitaan vanhempien asennetta (käsitykset eri-ikäisille so-

pivasta ruutuajasta).  
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1–7-vuotiaiden lasten päivittäisen ruu-

tuajan määrää, sekä millaisten erilaisten laitteiden käytöstä ruutuaika koostuu. Tutki-

muksessa kartoitettiin, millainen perheiden ruutulaiteympäristö oli ja millaisista tut-

kittavista tutkimuksen näyte koostui. Lisäksi selvitettiin lasten vanhempien näkemyk-

siä eri-ikäisille lapsille sopivasta ruutuajasta, sekä niiden suhdetta heidän omien las-

tensa varsinaiseen ruutuaikaan. Näiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin ovatko van-

hemmat havainneet ruutuajan määrällä olevan joitakin vaikutuksia lapsiinsa ja jos 

ovat niin millaisia nuo vaikutukset ovat heidän mielestään olleet. Tutkimuskysymyk-

siksi tässä tutkimuksessa muodostuivat: 

1. Kuinka paljon ruutuaikaa varhaiskasvatusikäisillä on arkipäivänä, vapaapäi-

vänä sekä keskimäärin päivittäin ja miten se jakautuu eri ruutulaitteiden kes-

ken? 

2. Eroavatko varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuajat arkipäivän ja vapaapäivän, 

lasten iän tai sukupuolen välillä? 

3. Mikä on vanhempien mielestä sopiva päivittäinen ruutuaika varhaiskasvatus-

ikäiselle lapselle ja mikä on tämän näkemyksen suhde heidän omien lastensa 

päivittäiseen ruutuaikaan? 

4. Millaisia vaikutuksia, jos ollenkaan, vanhemmat ovat havainneet ruutuajan 

määrällä olevan lapseensa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus oli yhdistelmä määrällistä, eli kvantitatiivista, sekä laadullista, eli kvalitatii-

vista, tutkimusta. Sitä voidaan pitää siis niin sanottuna mixed methods -tutkimuksena 

(ks. Bergman 2008, 1).  Tutkimuksen päätutkimusote oli kuitenkin määrällinen. Met-

sämuuronen (2009, 266) toteaakin, että yhdistettäessä laadullista ja määrällistä tutki-

musotetta on niiden erilaisuuden vuoksi hyvä valita toinen pääasialliseksi tutkimus-

otteeksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin vakioituna kyselylomaketutkimuksena eli 

kaikilta tutkittavilta kysyttiin samat kysymykset samassa järjestyksessä käyttäen hy-

väksi kyselylomaketta (ks. Sapsford 2007, 7; Vilkka 2007, 28). Koska tutkimuksessa 

kerättiin tietoa standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä, se on strategialtaan sur-

vey-tutkimus (Hirsjärvi 2009a, 134; Sapsford 2007, 7). 

Tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena maaliskuussa 2015, eli aineisto ke-

rättiin kaikilta tutkimukseen osallistujilta yhtenä ajankohtana (ks. Punch 2003, 3). Tut-

kimuksessa hyödynnettiin osittain ns. parent proxy report tutkimusmallia, jossa infor-

manttina toimii tutkittavan vanhempi (Biddle ym. 2010). Tutkimuksen tarkoitus oli 

kuvaileva, sillä se pyrki dokumentoimaan ruutuaika-ilmiöstä keskeisiä kiinnostavia 

piirteitä. Lisäksi tutkimus kartoitti jyväskyläläisten päiväkotilasten ruutuaikaa, sekä 

heidän vanhempiensa näkemyksiä eri-ikäisille lapsille sopivasta ruutuajasta ja niiden 

suhdetta toisiinsa. (ks. Hirsjärvi 2009a, 138–139.) Tutkimuksen lähtöoletuksena oli, 

että vanhemmilla lapsilla olisi enemmän ruutuaikaa kuin nuoremmilla lapsilla. Aiem-

pien tutkimusten (esim. Rideout 2011; 2013; Suoninen 2014) perusteella oletuksena oli 

myös, että eniten ruutuaikaa lapset viettäisivät television ääressä. Lisäksi vanhempien 

asenteita tarkastelleiden tutkimusten (esim. Lauricella ym. 2015) perusteella hypotee-

sina oli, että vanhempien asenteet, joilla tässä tutkimuksessa tarkoitettiin vanhempien 

määrittelemiä ruutuaikasuosituksia, korreloisivat positiivisesti heidän lastensa ruutu-

ajan määrän kanssa. 
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5.1 Tutkimuksen eteneminen ja tutkittavat 

Päiväkodit, joiden kautta päiväkoti-ikäisten lasten vanhempia lähestyttiin, valittiin 

harkinnanvaraisena näytteenä tutkijoiden opintoihin sisältyneiden harjoitteluiden 

kautta syntyneiden kontaktien perusteella (ks. Vehkalahti 2008, 46). Näin tutkimus-

päiväkodeiksi valikoitiin kaksi keskikokoista kunnallista päiväkotia erilaisilta asuin-

alueilta. Tutkimuksen eteneminen on kuvattu kuviossa 1.  

 

KUVIO 1. Aineistonkeruun eteneminen 

Tutkimusta varten anottiin kirjallinen tutkimuslupa Jyväskylän kaupungilta, minkä 

jälkeen päiväkotien johtajia lähestyttiin sähköpostein. Johtajien suostumusten myötä 

kaikkia tutkimukseen valittujen päiväkotien lapsiryhmien lasten (n = 189) vanhempia 

lähestyttiin saatekirjein ja kyselylomakkein jakamalla ne lasten naulakoiden lokeroi-

hin. Tällainen postikyselyn kaltainen kyselyn muoto on tyypillinen kasvatustieteelli-

selle tutkimukselle (Hirsjärvi 2009b, 196). Vastausaikaa vastaajille annettiin viikko 

(4.3.–11.3), mutta lomakkeita oli mahdollisuus palauttaa vielä kaksi päivää saatekir-

jeeseen merkatun palautuspäivämäärän jälkeen. Täytettyjä lomakkeita palautui lapsi-

ryhmiin toimitettuihin suljettuihin palautuslaatikoihin 76 kappaletta (vastauspro-

sentti oli näin ollen 40 %). Palauttamalla lomakkeen vastaaja antoi luvan lomakkeiden 

tietojen käyttöön tässä tutkimuksessa. Lomakkeita ei missään vaiheessa kyselty takai-

sin vanhemmilta, joskin päiväkotien henkilökunta sanoi muistuttelevansa vanhempia 

suullisesti tutkimukseen osallistumisesta. 

5.2 Kyselylomaketutkimus 

Aineisto kerättiin tutkimusta varten laaditulla kyselylomakkeella (liite 1). Samaa ai-

neistoa hyödynnettiin tämän tutkimuksen lisäksi toisessa kandidaatin tutkielmassa, 

Tutkimuslupa 
29.1.2015

Yhteys valittuihin 
päiväkoteihin 

(n = 2)

6.2.2015

Lomakkeet 
päiväkotiin A 

(n = 98) 4.3.2015

Lomakkeiden 
nouto päiväkoti A 
(n = 37) 13.3.2015

Lomakkeet 
päiväkotiin B 

(n = 91) 4.3.2015

Lomakkeiden 
nouto päiväkoti B 
(n = 39) 13.3.2015
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minkä vuoksi kyselylomakkeella kartoitettiin monipuolisesti ruutuajan lisäksi myös 

erilaisten viihde-elektronisten laitteiden määrää ja käyttöä lasten kodeissa. Saman ky-

selylomakkeen käyttäminen kahden eri tutkimuksen aineistonkeruussa asetti haas-

teen laatia lomake, johon vanhempien oli mahdollisimman helppo vastata ja jolla saa-

tiin tarvittavasti tietoa kumpaankin tutkimukseen. Aineisto olisi voitu kerätä myös 

esimerkiksi haastattelemalla vanhempia tai pyytämällä heitä pitämään päiväkirjaa 

lasten ruutuajasta. Kyselylomake oli kuitenkin vähemmän vanhempia kuormittava 

tapa kerätä aineisto kuin päiväkirjan täyttäminen tai haastattelu: vanhemmat pystyi-

vät täyttämään kyselylomakkeen heille parhaiten sopivimpana ajankohtana, mikä ei 

esimerkiksi haastattelussa olisi ollut mahdollista (Hirsjärvi 2009b, 196–197; Valli 2010, 

107). Kyselylomake valittiin aineistonkeruumenetelmäksi myös siksi, että se on teho-

kas tapa kerätä laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi 2009b, 195–196).  

Kyselylomakkeen laatimiseen käytettiin avuksi aikaisempien tutkimusten (ks. 

Rideout 2011; 2013; Suoninen 2014) lomakkeita. Tällöin myös tulosten vertailu aikai-

sempiin oli osittain mahdollista. Punchin (2003, 32) mukaan aiempien tutkimusten 

kyselylomakkeiden hyödyntäminen oman kyselylomakkeen laadinnassa on jopa suo-

siteltavaa. Kyselylomaketta testattiin pienten lasten vanhemmilla ja kokeneemmilla 

tutkijoilla useampaan kertaan, minkä pohjalta lomaketta muokattiin ennen virallista 

aineistonkeruuta. Testauksilla pyrittiin takaamaan kyselylomakkeen toimivuus ja 

luotettavuus. Testaus onkin Vilkan (2007, 78) mukaan yksi onnistuneen kyselylomak-

keen ja siten myös laadukkaan ja luotettavan määrällisen tutkimuksen kulmakivistä. 

Kyselylomakkeen testaamista laatimisvaiheessa voidaan pitää jopa välttämättömänä 

vaiheena (Hirsjärvi 2009b, 204; Metsämuuronen 2009, 68; Punch 2003, 34; Vehkalahti 

2008, 48). Muokattavat kohdat olisi tärkeää huomata ennen virallista aineistonke-

ruuta, koska lomakkeen ollessa jo vastaajalla ei sitä pysty enää muokkaamaan (Mäki-

nen 2006, 93; Vehkalahti 2008, 20; Vilkka 2007, 78). 

Virallinen kyselylomake koostui yhteensä 29 kysymyksestä, jotka olivat sekä 

monivalintaisia (n = 14), sekamuotoisia (n = 2) että avoimia (n = 13) (ks. Hirsjärvi 

2009b, 198–210; Vilkka 2007, 67–69). Lomakkeen laatimisessa pyrittiin kiinnittämään 

huomiota kyselyn muotoiluun ja esitystavan selkeyteen, mikä on Vilkan (2007, 63) 

mukaan tärkeää onnistuneen kyselyn kannalta. Vastaajan tulisi olla helppo vastata 
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lomakkeeseen intuitiivisesti ilman, että hänen tulisi miettiä, mitä kysymyksellä aje-

taan takaa, miten hänen tulisi siihen vastata tai pitääkö hänen vastata siihen ollenkaan 

(Vilkka 2007, 67). Lomakkeen intuitiivisuuteen pyrittiin sitä laatiessa. Tämän tutki-

muksen kyselylomakkeen kysymykset jaettiin asiakokonaisuuksiin seuraavasti: lap-

sen taustatiedot, televisio ja oheislaitteet, tietokoneet, muut kannettavat laitteet, mu-

siikkilaitteet, viihde-elektronisten laitteiden käyttötottumukset, ruutuaika sekä täyt-

täjän taustatiedot. Vilkan (2007, 71) mukaan lomakkeen tulisikin edetä asiakokonai-

suus kerrallaan ja siinä tulisi olla selkeä juoni, jonka sekä tutkija että vastaaja ymmär-

tävät samalla tavalla, jotta mittaus voisi onnistua.  

Lapsen taustatietoja koskevat kysymykset sijoitettiin lomakkeen alkuun, kuten 

Valli (2010, 104) ohjeistaa. Vanhempien taustatietoja koskevat kysymykset sijoitettiin 

puolestaan lomakkeen loppuun, jossa ne toimivat vastaajaa jäähdyttelevinä kysymyk-

sinä. Taustatietoja tiedustelevien kysymysten sijoittaminen lomakkeen loppupuolelle 

on Vallin (2010, 105) mukaan myös perusteltua, koska usein vastaajan motivaatio voi 

hiipua ja taustatietokysymyksiin vastaaminen sujuu vanhemmilta, vaikka he eivät 

enää olisikaan kaikista tarkkaavaisimpina. Taustatietojen sijoittaminen lomakkeen 

loppupuolelle on myös perusteltua sillä, että niiden sijoittaminen heti lomakkeen al-

kuun olisi saattanut tuntua vastaajista tungettelevalta (Vehkalahti 2008, 25). Kyselyn 

johdonmukainen ja suunniteltu juoni ottavat huomioon vastaajan motivaation. Näin 

voidaan säilyttää tutkimuksen luotettavuus hyvänä. (Valli 2010, 105.) 

Vehkalahden (2008, 25) mukaan kyselyn luotettavuuden kannalta voi olla väliä 

sillä, miten vastaajan taustatiedot kysytään. Tässä tutkimuksessa vastaajien ikää tie-

dusteltiin epäsuorasti kysymällä vastaajan syntymävuotta, mikä onkin Vehkalahden 

(2008, 25) mukaan luotettavin tapa tiedustella vastaajan ikää. Näin vastaajan ikä tut-

kimusajankohtana voitiin laskea syntymävuodesta, joskin tarkkaa ikää ei kyetty las-

kemaan, koska vastaajan syntymäkuukautta ei kysytty. Lasten ikä, joka oli tärkeämpi 

tieto tämän tutkimuksen kannalta, kysyttiin suoraan. Pelkän syntymävuoden perus-

teella laskettu ikä ei olisi ollut tarpeeksi tarkka tähän tutkimukseen. 

Laitekohtaista ruutuaikaa tiedusteltiin televisio ja oheislaitteet, tietokoneet sekä 

muut kannettavat laitteet osioiden viimeisenä kohtana kysymyksellä ”Kuinka paljon 

aikaa lapsi käytti [laite] ääressä? Merkitkää 0, jos ei lainkaan. Edellisenä arkipäivänä, 
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edellisenä vapaapäivänä”. Aiemmissa tutkimuksissa kysymyksen muotoilu on vaih-

dellut eilisen päivän ruutuajan arvioimisesta (Rideout 2011; 2013) ajankäyttöpäiväkir-

jan täyttämiseen (Bittman ym. 2011). Ruutuaikaa on myös kysytty aiemmissa tutki-

muksissa pyytämällä vanhempia arvioimaan lapsen tyypillisen viikon ajalta ruutuai-

kaa huomioiden sekä arkipäivät että viikonloput (Hinkley ym. 2012) tai vain arvioi-

maan edellisen arki- ja vapaapäivän käyttömäärät laitekohtaisesti. Lapsen keskimää-

räinen ruutuaika on tällaisissa tutkimuksessa laskettu näiden päivien keskiarvosta 

(ks. Hinkley ym. 2012; Lauricella ym. 2015).  Suomessa ruutuaikaa on tiedusteltu pyy-

tämällä vanhempia arvioimaan kuinka paljon aikaa lapsi käyttää tavallisesti erilaisten 

ruutulaitteiden ääressä keskimäärin arkipäivänä ja viikonloppuna (esim. Pirnes 2010). 

Tässä tutkimuksessa viikonloppu korvattiin vapaapäivällä, jolloin viikonlopun sijaan 

otettiin huomioon mikä tahansa edellinen päivä, jolloin lapsi ei ollut ollut päivähoi-

dossa. 

Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksillä viihde-elektronisten laitteiden 

käyttötottumus -osiossa kohdassa 16 muita lapsen mahdollisia ruutulaitteiden käyt-

töympäristöjä kuin koti. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään lasten mahdollisuuksia 

käyttää ruutulaitteita muissa ympäristöissä kodin lisäksi. Kysymyksessä 18, jossa sel-

vitettiin lapsen mahdollisuutta passiiviseen ruutuaikaan, käytettiin hyödyksi Rideou-

tin (2011, 13; 2013, 32) raportissa esiteltyjä kyselyitä. Kysymykset suomennettiin ja 

muotoiltiin uudelleen kuitenkin paremmin tähän tutkimukseen sopiviksi. Vilkan 

(2007, 42) mukaan yhden tutkimuksen yksittäisiä kysymyksiä ei yleensä voikaan sel-

laisenaan hyödyntää toisen tutkimuksen aineistonkeruussa. 

Vanhempien käsityksiä eri-ikäisille lapsille sopivasta päivittäisestä kokonais-

ruutuajasta kysyttiin avoimella kysymyksellä kohdassa 23, jossa huoltaja sai merkitä 

valmiille vastausviivoille ajan muodossa tuntia ja minuuttia päivässä erikseen alle 2-

vuotiaalle, 2–4-vuotiaalle ja 5–7-vuotiaalle. Lomakkeen lopussa vastaajilta kysyttiin, 

ovatko he huomanneet ruutuajan pituudella olevan vaikutuksia lapseensa. Mikäli 

vanhempi oli huomannut jotakin vaikutuksia, pyydettiin heitä seuraavaksi kerto-

maan havaittuja vaikutuksia avoimella kysymyksellä. 
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5.3 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen sekä eettisyyteen pyrittiin kaikissa sen vai-

heissa. Tutkimuksen teossa korostettiin objektiivista otetta, minkä avulla luotetta-

vuutta sekä eettisyyttä pyrittiin lisäämään. Tutkimuksen luotettavuutta saattoi lisätä 

postikyselyn kaltaisen kyselyn käyttö aineistonkeruumenetelmänä, koska tutkittavia 

ei tavattu aineistonkeruun aikana henkilökohtaisesti (ks. Vilkka 2007, 16). Tutkimusta 

varten anottiin asianmukaiset tutkimusluvat Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatus-

palveluilta. Lupa tutkimuksen toteuttamiseen anottiin myös osallistuneiden päiväko-

tien johtajilta. Tutkimukseen osallistuminen oli vanhemmille täysin vapaaehtoista ja 

siitä tiedotettiin heille saatekirjeessä, eikä heitä houkuteltu osallistumaan tarjottavilla 

eduilla (ks. Mäkinen 2006, 87). Aineistonkeruu häiritsi mahdollisimman vähän päivä-

kotien sekä perheen arkea. Tutkijat jakoivat itse lomakkeet lasten naulakoiden loke-

roihin, joista vanhemmat ottivat ne mukaansa päiväkodista. Lomake suunniteltiin 

niin, että sen täyttämiseen kului aikaa alle kymmenen minuuttia. Lomakkeen palaut-

taminen tapahtui helposti tuomalla sen päiväkodille palautuslaatikkoon. 

Vastaajien anonymiteetti säilyi koko tutkimuksen ajan, koska lomakkeet jaettiin 

vanhempien noudettavaksi lasten lokeroihin, sekä palautettiin jokaisen lapsiryhmän 

omaan palautuslaatikkoon. Palautetut lomakkeet kasattiin laatikoista yhteen pinoon, 

jolloin yksittäisiä lomakkeita ei yhdistetty lapsiryhmiin. Lomakkeissa ei myöskään ky-

sytty tietoja, joista yksittäiset vastaajat olisi pystynyt tunnistamaan. Molempien päi-

väkotien vastaukset numeroitiin juoksevalla numeroinnilla ja koodattiin samaan ai-

neistoon, minkä ansiosta koodatusta aineistosta edes tutkija ei pystynyt päättelemään, 

kummasta päiväkodista jokin vastaus oli saatu. Tutkittavien anonymiteetin säilymi-

nen ei ainoastaan parantanut tutkimuksen eettisyyttä, vaan myös lisäsi tutkimuksen 

objektiivisuutta ja takasi tutkijan vapauden käsitellä aineistoa (ks. Mäkinen 2006, 114). 

Mäkisen (2006, 81) mukaan tutkimuksen eettisyyden takaamiseksi sen alussa tu-

lee päättää, mitä tutkimusaineistolle tehdään tutkimuksen valmistuttua. Tämän tutki-

muksen palautetut paperilomakkeet säilytettiin aineistonkeruun jälkeen tutkijoiden 

suljetuissa työpöytälaatikoissa ja ne tuhottiin tutkimusten valmistuttua paperisilppu-

rilla. Tutkijan koneelle koodattu aineisto säilytettiin koko tutkimuksen ajan tutkijan 

henkilökohtaisella salasanalla suojatulla tietokoneella salasanasuojattuna tiedostona. 
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Koodatusta aineistosta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastaajia, joten aineis-

toa säilytetään arkistoituna salasanasuojattuna tietokoneella vielä tutkimuksen val-

mistuttua mahdollista jälkitarkastusta varten (ks. Mäkinen 2006, 81). 

 Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan yleisesti käyttäen re-

liabiliteetin ja validiteetin käsitteitä (Metsämuuronen 2005; Mäkinen 2006, 87; Vehka-

lahti 2008, 40). Seuraavaksi tämän tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tarkem-

min näiden käsitteiden kautta. 

5.3.1 Reliabiliteetti 

Tutkimuksen toistettavuutta kuvataan reliabiliteetin käsitteellä. Mikäli tutkimus on 

mahdollisimman reliaabeli, pystytään se toistamaan uudelleen saaden samansuuntai-

sia vastauksia. (Metsämuuronen 2005, 65.) Postikyselyn tapainen aineistonkeruume-

netelmä saattoi vähentää tutkimuksen toistettavuutta, koska tutkittavat saivat vas-

tausohjeet vain saatekirjeessä ja lomakkeen kysymysten lomassa. Vastaajilla ei ollut 

mahdollisuutta esittää tarkentavia kysymyksiä tutkijalle välittömästi, vaan apua kai-

vatessaan heidän olisi täytynyt olla puhelimitse tai sähköpostitse yhteydessä tutki-

jaan. Tämän vuoksi vastaajat ovat voineet ymmärtää kysymyksiä eritavoin kuin tut-

kija oli ne tarkoittanut tai jättää vastaamatta joihinkin kohtiin, mikä voi vääristää tu-

loksia. (ks. Valli 2010, 107–113.) 

Lomakkeen yhteyteen laadittiin saatekirje, jossa vastaajille kerrottiin tutkimuk-

sen taustasta sekä annettiin ohjeita lomakkeeseen vastaamiseen. Saatekirjeen ulkoasu 

ja sisältö ovat suuressa roolissa aineistonkeruun onnistumisen kannalta, koska vas-

taaja tekee niiden perusteella päätöksensä osallistuako tutkimukseen vai ei (Vehka-

lahti 2008, 48; Vilkka 2007, 81). Vilkan (2007, 84–88) mukaan onnistunut saatekirje on 

muun muassa kohtelias ja siitä käy ilmi tutkimuksen tavoitteet, tutkijoiden yhteystie-

dot sekä riittävästi tietoa käytännön järjestelyistä kuten lomakkeen palauttamisesta. 

Kyselyssä, jossa tutkija ei ole paikalla, saatekirjeen lisäksi suureen rooliin kyselyn on-

nistumisen kannalta nousee kysymysten vastausohjeet (Valli 2010, 109). Saatekirjeen 

laatimisessa pyrittiin noudattamaan mahdollisimman pitkälle Vilkan (2007) onnistu-

neen saatekirjeen tuntomerkkejä, sekä kysymysten vastausohjeista pyrittiin tekemään 

mahdollisimman yksiselitteisiä ja helposti vastattavia. 
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Koska kyselylomake on täytetty ilman henkilökohtaista kontaktia tutkijaan, ei 

ole mahdollista tietää, kuinka rehellisesti vastaajat ovat vastanneet lomakkeeseen tai 

missä tilanteessa vastaajat ovat lomakkeeseen vastanneet. Toisaalta vanhemmille toi-

mitettu kyselylomake tarjosi vastaajalle mahdollisuuden valita vastausajankohdaksi 

parhaiten hänelle sopivan ajan, minkä voi olettaa lisäävän mahdollisuuksia täyttää 

lomake rauhassa ja huolellisesti (Valli 2010, 107). Kysely ajoitettiin lasten hiihtoloman 

jälkeisen viikon keskiviikolle ja vastausajaksi annettiin viikko. Tällä ajankohdalla py-

rittiin mahdollistamaan esimerkiksi se, ettei lomakkeessa tiedusteltuun viimeisim-

pään vapaapäivään tai arkipäivään olisi niin pitkä aika, ettei täyttäjä pystyisi muista-

maan lapsensa ruutuaikaa. Vilkan (2007, 28) mukaan kyselyn oikealla ajoittamisella 

onkin suuri merkitys sen onnistumisen kannalta. 

 Kyselyn ajankohta sijoittui talveen, mikä voi vaikuttaa lasten ruutuajan mää-

rään. Kesällä toteutettu vastaava tutkimus voi mahdollisesti tuottaa erilaisia tuloksia. 

Esimerkiksi lasten fyysistä aktiivisuutta selvittäneet tutkimukset ovat havainneet las-

ten fyysisen aktiivisuuden olevan vähäisempää arkipäivisin talvella kuin syksyllä 

(Soini 2015, 73–76). Fyysisen aktiivisuuden ollessa talvisin vähäisempää voi ruutuajan 

määrä mahdollisesti kasvaa. Näin ollen tutkimus voi olla toistettavissa myös eri ajan-

kohtana, mutta tällöin tuloksia vertaillessa tulee ottaa huomioon vuodenajan mahdol-

linen vaikutus tuloksiin. 

Tässä tutkimuksessa tutkittavaa alle kouluikäisten lasten kokonaisruutuaikaa 

voidaan pitää vain suuntaa antavana, sillä se perustuu täysin vanhempien antamiin 

arvioihin lapsen viettämästä ajasta ruutulaitteiden ääressä. Ottaen huomioon tutkitta-

vien alle kahdeksan vuoden iän voidaan kuitenkin olettaa, että vanhemmat ovat luo-

tettavampi tiedonlähde ruutuajan raportoinnissa kuin esimerkiksi lapset itse. Lisäksi 

ruutuaika-arvioiden tarkkuutta voi lisätä se, että vanhempia pyydettiin arvioimaan 

tietyn päivän, tässä edellisen arki- ja vapaapäivän, ruutuaikaa, eikä vain yleisesti kes-

kimääräistä päivittäistä ruutuaikaa. (ks. Rideout 2013, 13.) Parent proxy report -tutki-

mustavan on todettu olevan luotettava tapa tiedustella pienten lasten vanhemmilta 

lasten fyysisen aktiivisuuden määrää (Oliver, Schofield & Kolt 2007, 1061; Telama ym. 

2014), minkä vuoksi sen voidaan olettaa olevan luotettava tapa tiedustella myös pien-

ten lasten ruutuajan määrää. 
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Vastaajat palauttivat lomakkeet päiväkodille lapsensa ryhmän tiloissa olleeseen 

suljettuun palautuslaatikkoon, tällä pyrittiin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. 

Käyttämällä suljettuja palautuslaatikoita vältyttiin lomakkeiden kulkemiselta ylimää-

räisten välikäsien kautta. Laatikoiden käyttö esimerkiksi yhden palautuskirjekuoren 

tai palautuskassin sijaan takasivat sen, ettei ulkopuolisten ollut mahdollista ottaa pa-

lautettuja lomakkeita pois laatikosta tai tehdä niihin muutoksia. Toisaalta lapsiryh-

män tilassa oleva värikäs palautuslaatikko saattoi kiinnittää myös lasten huomion, 

minkä vuoksi palautuslaatikoihin päätyi myös lasten niihin laittamia papereita.  

Lomakkeiden jakaminen lasten lokeroihin odottamaan vanhempaa suoraan kä-

teen jakamisen sijaan saattoi heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijalla ei voi 

olla varmuutta siitä, että jokainen jaettu lomake päätyi lokerosta lapsen vanhemmalle. 

On otettava huomioon myös vaihtoehto, että lapsi on ottanut lomakkeen lokerostaan, 

voinut täyttää sen ja palauttaa laatikkoon päiväkodin henkilökunnan huomaamatta. 

Ei voida olla varmoja siis siitä, kuka lomakkeen todellisuudessa on täyttänyt (Valli 

2010, 107). 

Vaikka tutkimusta pyrittiin pilotoimaan ennen varsinaista aineistonkeruuta, 

paljastui varsinaisen aineistonkeruusta palautuneista lomakkeista kysymyksiä, joita 

vastaajat eivät olleet todennäköisesti ymmärtäneet. Esimerkiksi kysymys 22 ei ollut 

todennäköisesti ollut vastaajille riittävän selkeä, sillä vastaajista yhdeksän oli jättänyt 

kokonaan tai osittain vastaamatta kysymykseen. Tämän olisi mahdollisesti voinut 

välttää entistä paremmalla lomakkeen testaamisella etukäteen. Pilotointiin osallistu-

neet vastaajat olivat melko homogeeninen ryhmä: se koostui ainoastaan korkeasti 

koulutetuista ja pääosin naispuolisista vastaajista. Myös aluksi mainittu tutkijan läs-

näolo lomakkeen täyttämishetkellä olisi voinut vähentää virheellisten vastausten 

määrää. 

5.3.2 Validiteetti 

Tutkimuksen validiteettia tarkasteltaessa pohditaan mittaako tutkimus sitä, mitä sen 

on tarkoitus mitata eli tässä tapauksessa lapsen ruutuaikaa, sekä vanhemman käsityk-

siä siitä (Metsämuuronen 2005, 65). Metsämuurosen (2005, 57) mukaan tutkimuksen 

validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Tämän tutkimuksen ul-
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koiseen validiteettiin eli yleistettävyyteen vaikuttaa muun muassa se, että aineisto ra-

jattiin kahteen jyväskyläläiseen kunnalliseen päiväkotiin ja vastausprosentiksi muo-

dostui 40 % (Metsämuuronen 2005, 57; 2009, 65). Alle 50 % vastausprosentti on tyypil-

linen kyselytutkimukselle. Mutta koska tutkimuksessa hyödynnettiin satunnaisotan-

nan sijaan ei-satunnaista otantaa, tuloksia ei voida yleistää koskemaan perusjoukkoa 

eli jyväskyläläisiä lapsiperheitä. (Vehkalahti 2008, 43–44.) Joskin Punch (2003, 38–39) 

huomauttaa, että jokainen tutkimus, myös pienellä harkinnanvaraisella näytteellä to-

teutettu, joka on tehty huolella, tarjoaa uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Tutkimuksen sisäistä validiteettia eli tutkimuksen omaa luotettavuutta pyrittiin 

lisäämään laatimalla kyselylomakkeen yhteyteen saatekirje sekä kysymysten yhtey-

teen vastausohjeet, joissa selitettiin kyselyssä käytettyjä käsitteitä ja neuvottiin vastaa-

misessa. Esimerkiksi laitteiden yhteydessä annettiin esimerkkejä kyseisistä laitteista 

ja ruutuaikaa tiedustellessa selitettiin, millaista päivää arkipäivällä ja vapaapäivällä 

tarkoitettiin. (Metsämuuronen 2005, 57.) Sisäinen validiteetti voidaan jakaa Metsä-

muurosen (2005, 65) mukaan vielä sisällön validiuteen, käsitevalidiuteen ja kriteeri-

validiuteen. Tässä tutkimuksessa sisällön validiuteen vaikuttivat tutkimuksessa käy-

tettävien käsitteiden käytön perustelu turvautuen aiempiin tutkimuksiin sekä alan 

muuhun kirjallisuuteen. Käytettyjen käsitteiden voidaan nähdä kattavan tutkittavan 

ilmiön riittävän laajasti. Lomakkeen laadinnassa hyödynnettiin aiempia tutkimuksia 

(ks. Rideout 2011; 2013), mikä lisää tutkimuksen sisäistä validiteettia. 

Tulosten vertailu aiempien tutkimusten tuloksiin, kuten Rideoutin (2011; 2013) 

raportoimiin lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tällaista usean eri datan hyödyntä-

mistä tutkimuksessa voidaan pitää triangulaation monidatamenetelmänä. Tutkimuk-

sessa hyödynnettiin myös triangulaation monitutkijamenetelmää: aineistonkeruu 

suunniteltiin ja toteutettiin kahden tutkijan voimin. (Metsämuuronen 2009, 115.) Ai-

neistonkeruussa hyödynnettiin suljettuja, avoimia ja monimuotoisia kysymyksiä. 

Näiden erilaisten kysymysten analysoinnissa käytettiin sekä määrällistä että laadul-

lista analyysiä, mikä voidaan nähdä triangulaation monimetodimenetelmän hyödyn-

tämisenä (ks. Bergman 2008, 22–33; Metsämuuronen 2009, 266). Lisäksi aineiston ana-

lysoinnissa käytettiin rinnakkain erilaisia määrällisen tutkimuksen analysointitestejä, 

millä pyrittiin varmistamaan tulosten luotettavuus. 
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5.4 Aineiston analyysi 

Ennen varsinaista analyysin aloittamista lomakkeet numeroitiin yksitellen ja aineisto 

koodattiin IBM SPSS Statistics 22 -analysointiohjelmaan, jossa aineiston tiedot tarkis-

tettiin ja putsattiin selvien virheellisyyksien sekä puuttuvien tietojen osalta. Osassa 

palautetuista lomakkeista oli puutteellisesti täytettyjä kohtia tai kohtia, joihin oli jä-

tetty kokonaan vastaamatta. Yksi vastaajista oli jättänyt lapsen iän tyhjäksi, minkä 

vuoksi kyseinen lomake jouduttiin poistamaan vastausten joukosta kokonaan. Vilkan 

(2007, 108) mukaan yksinkertaisin tapa käsitellä puutteellisesti täytettyjä lomakkeita 

olisi poistaa kaikki ne havaintoyksiköt, jotka ovat antaneet missä tahansa kysymyk-

sessä puutteellisia tietoja. Tässä tutkimuksessa puutteelliset tiedot kuitenkin huomi-

oitiin ilmoittamalla jokaisen analysoidun kysymyksen kohdalla vastausten määrä ky-

seisessä kohdassa. 

Kaikista muuttujista tarkasteltiin niitä kuvaavia tietoja (frekvenssit, prosentti-

osuudet, keskiarvo, keskihajonta, mediaani, moodi sekä minimi- ja maksimiarvot). 

Kuvaavia tietoja tarkasteltiin myös kuvaajien avulla. Ennen varsinaisen analyysin 

aloittamista aineistoa muokattiin paremmin käsiteltävään muotoon. Vanhempien 

koulutustasosta, iästä ja eri-ikäisille antamista ruutuaikasuosituksista, sekä lasten 

iästä ja ruutuaikamääristä luotiin uudet luokitellut muuttujat, joiden avulla vastaus-

ten analysointia helpotettiin. 

Vanhempien koulutustasosta muodostettiin kolmiluokkainen muuttuja. Vas-

taukset ei koulutusta ja peruskoulu muodostivat matalan koulutuksen ryhmän, lu-

kio/ammattikoulukoulutus muodosti oman keskitason koulutusryhmän ja jäljelle jää-

neet vastausvaihtoehdot alempi- tai ylempi korkeakoulututkinto sekä jatkotutkinto 

muodostivat korkean koulutusryhmän. Ikäryhmiä muodostettiin myös kolme, jotka 

olivat 25–34-vuotiaat, 35–39-vuotiaat ja 40–57-vuotiaat. Lasten ikäluokiksi muodostet-

tiin aiempiin tutkimuksiin nojaten (Rideout 2011; 2013) alle 2-vuotiaat, 2–4-vuotiaat ja 

5–7-vuotiaat. Vaikka tämä ikäluokkajako ei ollut aineiston suppeuden kannalta kaik-

kein otollisin, siinä pitäydyttiin, jotta tulosten vertailu aiempiin tutkimuksiin olisi 

mahdollista. Jako oli kuitenkin ongelmallinen aineiston käsittelyn kannalta, koska alle 

2-vuotiaiden ryhmään kuului vain kaksi lasta. Näin ollen tämän ikäryhmän tulokset 
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eivät ole millään tavoin yleistettävissä, mutta muiden ikäryhmien vertailu oli miele-

kästä. 

Kaikille lapsille laskettiin keskimääräinen päivittäinen kokonaisruutuaika. 

Aluksi laskettiin yhteen eri ruutulaitteiden ääressä vietetyt ajat erikseen arjen ja va-

paapäivän osalta. Tämän jälkeen keskimääräinen ruutuaika laskettiin viikon mukaan, 

johon oletettiin kuuluvan viisi arkipäivää ja kaksi vapaapäivää. Keskimääräinen ruu-

tuaika saatiin kertomalla arkipäivän ruutuaika viidellä ja vapaapäivän ruutuaika kah-

della, näistä saadut luvut summattiin ja jaettiin lopuksi seitsemällä. Ruutuaikaa tar-

kasteltiin myös vertaillen edellisen arki- ja vapaapäivän ruutuaikoja keskenään, sekä 

sen osalta erosivatko kyseiset päivät lapsen normaalista ruutuajasta. Lisäksi laitekoh-

taisia ruutuaikoja laskettiin niiden lasten osalta, joiden perheessä kyseinen laite oli. 

Lapset jaettiin kahteen ryhmään aineistosta laskettujen ruutuaikojen mukaan. 

Alle kaksivuotiaiden raja-arvoksi valittiin 45 minuuttia. Lasten 2–4-vuotiaiden ryh-

män ruutuajan raja-arvoksi valittiin kyseisen ikäluokan keskimääräisen päivittäisen 

ruutuajan mediaani 96,4 minuuttia. Vanhimman ikäluokan lasten raja-arvoa mää-

räävä mediaani oli 120 minuuttia eli kaksi tuntia, mikä noudattaa myös eri ruutuaika-

suositusten ehdottamaa raja-arvoa tämän ikäisillä (AAP 2001; CSEP 2012; Heinonen 

ym. 2008; IOM 2011). Raja-arvon ylittävät lapset muodostivat ruutulaitteiden suur-

käyttäjien ryhmän ja alittavat muodostivat ruutulaitteiden kohtuukäyttäjien ryhmän. 

Aineiston analyysissä käytetyt analysointimenetelmät on esitetty taulukossa 4. 

Vapaapäivän, arkipäivän, iän ja vanhempien ruutuaikasuositusten yhteyttä lapsen 

ruutuaikaan tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla, koska ne kaikki olivat 

vähintään järjestysasteikollisia muuttujia. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella 

mitataan kahden muuttujan välistä riippuvuutta, jota näissä tilanteissa haluttiin mi-

tata. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin soveltui pienten ja normaalijakaumaa 

noudattamattomien aineistojen analyysin, minkä vuoksi se soveltui myös tämän ai-

neiston analyysimenetelmäksi. (ks. Metsämuuronen 2009, 366, 1155.) 

Sekä sukupuolen että ruutuaikasuositusten yhteyttä ruutuajan määrään tutkit-

tiin Mann Whitneyn U -testillä, koska se soveltui pienten ja normaalijakaumaa nou-

dattamattomien aineistojen analysointiin. Mann Whitneyn U -testillä pystyttiin ver-

tailemaan kaksiluokkaisen riippumattoman muuttujan keskiarvoja. (Metsämuuronen 

2009, 1102–1114.) Lisäksi ruutuaikasuositusten ja iän yhteyttä ruutuaikaan tutkittiin 
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Kruskalin-Wallisin testillä. Tämä testi soveltuu Metsämuurosen (2009, 1115–1116) 

mukaan useamman kuin kahden ryhmän keskiarvojen vertaamiseen toisiinsa, kun 

ryhmien otoskoot ovat erisuuria ja muuttujat ovat vähintään järjestysasteikollisia. 

Näin ollen se soveltui hyvin tämän tutkimuksen analyysimenetelmäksi. Spearmanin 

korrelaatiokertoimen, Mann Whitneyn U -testin ja Kruskalin-Wallisin testin lisäksi 

analyysissä hyödynnettiin frekvenssijakaumien tarkastelua ristiintaulukoimalla ja 

laatimalla kuvioita.  

TAULUKKO 4. Analyysimenetelmät 

Tutkimuskysymys Tutkittava asia Analyysitapa 

1. Kuinka paljon ruutuaikaa 

varhaiskasvatusikäisillä on 

arkipäivänä, vapaapäivänä 

ja keskimäärin päivittäin ja 

miten se jakautuu eri ruu-

tulaitteiden kesken? 

Ruutuajan määrä eri päivinä 

eri-ikäisillä 
Frekvenssijakaumat 

 Eri ruutulaitteiden osuus ruu-

tuajasta 

2.  Eroavatko varhaiskasva-

tusikäisten lasten ruutuajat 

arkipäivän ja vapaapäivän, 

lasten iän tai sukupuolen 

välillä? 

Vapaapäivän ja arkipäivän 

vaikutus lapsen ruutuajan 

määrään 

Spearmanin järjestyskorrelaatio-

kerroin (rs), ristiintaulukointi 

Iän vaikutus ruutuajan mää-

rään 

Spearmanin korrelaatiokerroin, 

ristiintaulukointi, Kruskalin–

Wallisin testi (H) 

Sukupuolen vaikutus ruutu-

ajan määrään 
Mannin–Whitneyn U-testi (U) 

3. Mikä on vanhempien mie-

lestä sopiva päivittäinen 

ruutuaika varhaiskasvatus-

ikäiselle lapselle ja mikä on 

tämän näkemyksen suhde 

heidän omien lastensa päi-

vittäiseen ruutuaikaan? 

Vanhempien näkemys eri-

ikäisille sopivista ruutuajoista 
Frekvenssijakaumat 

Vanhempien ruutuaikanäke-

myksen vaikutus lapsen ruu-

tuaikaan 

Mannin–Whitneyn U-testi, 

Spearmanin korrelaatiokerroin, 

Ristiintaulukointi, Kruskalin–

Wallisin testi 

4. Millaisia vaikutuksia, jos 

ollenkaan, vanhemmat 

ovat havainneet ruutuajan 

määrällä olevan lapseensa? 

Vanhempien havaitsemat 

ruutuajan määrän vaikutukset 

lapseen 

Laadullinen sisällönanalyysi, 

frekvenssijakaumat, ristiintaulu-

kointi ja khiin neliö 

Vanhempien huomaamia ruutuajan vaikutuksia lapseen tiedustelleen avoimen kysy-

myksen vastaukset analysoitiin yhdistäen sekä määrällistä että laadullista analyysiä. 

Vehkalahden (2008, 13) mukaan avoimia vastauksia voikin olla antoisampaa analy-

soida laadullisesti mutta saatuja tuloksia voi esittää määrällisten menetelmien avulla. 
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Vanhempien eroavaisuuksia vaikutusten huomaamisessa analysoitiin ristiintaulukoi-

malla. Vastaukset käytiin yksitellen tarkasti läpi ja ne koodattiin eli pelkistettiin yk-

sinkertaisempaan muotoon. Koodaamisen jälkeen vastaukset luokiteltiin alaluokkiin, 

joista muodostettiin kuusi pääluokkaa. Pääluokiksi muodostettiin vaikutukset 1. mie-

lialaan, 2. vireystilaan, 3. nukkumiseen, 4. kehoon, 5. toimintaan ja 6. mielikuvituk-

seen. Lisäksi vastauksista tarkasteltiin vanhempien mainitsemia muita asioita, jotka 

liittyivät aiheeseen, kuten vaikutusten syitä. Vastausten määriä eri luokissa tarkastel-

tiin frekvenssijakaumien avulla. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymyksistä käsin. 

Aluksi esitellään tutkittavien taustatietoja sekä tehdään lyhyt katsaus tutkittavien per-

heiden ruutulaiteympäristöön. Ruutulaiteympäristön tarkastelun jälkeen edetään tut-

kimuskysymys kerrallaan. Ensimmäisenä raportoidaan eri-ikäisten lasten ruutuajat ja 

tarkastellaan niitä lasten iän sekä arkipäivän ja vapaapäivän suhteen. Lisäksi vasta-

taan tutkimuskysymykseen miten lasten ruutuaika jakautuu erilaisten laitteiden kes-

ken. Tämän jälkeen vastataan kysymykseen, mikä on vanhempien mielestä sopiva 

ruutuaika eri-ikäisille lapsille ja millainen on sen ja vanhempien oman lapsen ruutu-

ajan suhde. Lopuksi esitellään vanhempien havaitsemia ruutuajan määrän vaikutuk-

sia lapsiin. Tulosten raportoinnissa käytetään pyöristettyjä valideja prosenttilukuja, 

minkä vuoksi summaksi ei joka kerta tule välttämättä täyttä 100 %.  

6.1 Taustamuuttujat 

Tutkimuksen taustamuuttujina mitattiin tutkittavia kuvaavia tietoja sekä perheiden 

ruutulaiteympäristöä. Näitä tekijöitä mittaamalla pyrittiin hahmottamaan millaisista 

perheistä ja yksilöistä tutkimuksen näyte koostuu.  

6.1.1 Tutkittavat 

Lomakkeen täyttäjistä enemmistö oli äitejä tai äitipuolia (n =59, 79 %), noin viidennes 

oli isiä tai isäpuolia (n = 14; 19 %) ja kaksi vastaajista (3 %) ilmoitti olevansa lapsen 

muu huoltaja. Tässä tutkimuksessa myös muista huoltajista käytettiin nimitystä van-

hemmat. Suuriosa vanhemmista ilmoitti äidinkielekseen suomen (n = 70; 93 %). Seit-

semän prosenttia vastaajista (n = 5) ilmoitti äidinkielekseen muun. Vastanneiden 

keski-ikä oli 37 vuotta (vaihteluväli 26–57 v). Noin kolmannes (n = 24; 32 %) vastaajista 

oli 25–34-vuotiaita, 43 % (n = 32) oli 35–39-vuotiaita ja neljännes (n = 19; 25 %) yli 40-

vuotiaita. Isistä/isäpuolista puolet kuului vanhimpaan ikäluokkaan (ka 40 v), kun äi-

deistä/äitipuolista vain 19 % kuului siihen (ka 36 v) (kuvio 2). Äideistä/äitipuolista 
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yli kolmannes kuului nuorimpaan ikäluokkaan ja lähes puolet 35–39-vuotiaisiin (ku-

vio2). Isistä/isäpuolista noin viidennes oli 25–34-vuotiaita ja noin kolmannes 35–39-

vuotiaita (kuvio 2). Muiden huoltajien keski-ikä oli 43 vuotta.  

 

KUVIO 2. Vanhempien jakautuminen ikäluokkiin 

Vastanneista selvä enemmistö (n = 53; 71 %) oli korkeasti koulutettuja (alempi tai 

ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai jatkotutkinto), 27 %:lla (n = 20) 

oli keskitason koulutus (toisen asteen koulutus) ja kolmella prosentilla (n = 2) oli ma-

tala koulutus (peruskoulu tai ei koulutusta). Sekä äideistä/äitipuolista että isistä/isä-

puolista enemmistö oli korkeasti koulutettuja (kuvio 3). Äideistä neljänneksellä ja 

isistä noin kolmanneksella oli keskitason koulutus. Kenelläkään vastanneista isistä tai 

muista huoltajista ei ollut matalaa koulutusta, vastanneista äideistä se oli kolmella 

prosentilla (kuvio 3). 

 

KUVIO 3. Vanhempien koulutustasot 
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KUVIO 4. Lasten jakautuminen eri ikäluokkiin sukupuolen mukaan 

Tutkittavista lapsista 55 % oli tyttöjä (n = 41) ja 45 % poikia (n = 34). Lasten ikä vaihteli 

yhdestä vuodesta ja seitsemästä kuukaudesta seitsemään vuoteen ja kahteen kuukau-

teen (ka 4,94 v). Alle kaksivuotiaita oli vain kaksi (3 %), 2–4-vuotiaita oli 41 % (n = 31) 

ja 5–7-vuotiaita oli 56 % (n = 42). Vanhimmassa ikäryhmässä poikia ja tyttöjä oli yhtä 

monta (kuvio 4). Pojista kuusi prosenttia oli alle kaksivuotiaita, hieman yli kolmannes 

2–4-vuotiaita ja 62 % 5–7-vuotiaita. Tytöistä vastaavasti yksikään ei ollut alle kaksi-

vuotias ja kahteen muuhun ikäryhmään he jakautuivat lähes tasaisesti (kuvio 4). Tyy-

pillisin sisarusten määrä lapsilla oli yksi (n = 34, 45 %) tai kaksi (n = 23, 31 %). Kym-

menen (13 %) lapsista oli perheen ainoita lapsia. Lähes kaikki lapsista (n = 72; 96 %) 

asui koko ajan samassa taloudessa ja vain kolme (4 %) puolet ajasta. 

6.1.2 Perheiden ruutulaiteympäristö 

Kuten taulukosta 5 näkyy, lähes jokaisessa taloudessa oli televisio sekä kannettava 

tietokone. Tabletteja talouksissa oli pelikonsolien tavoin jopa 78 %:lla. 

TAULUKKO 5. Eri laitteiden omistavien talouksien määrä 

  Laite   

 Televisio Pöytätietokone Kannettava tietokone Tabletti Pelikonsoli 

Laite  
taloudessa 

99 % 34 % 97 % 78 % 78 % 

Taulukosta 6 näkyy, että tyypillisessä alle kaksivuotiaan lapsen kodissa oli hieman 

alle yksitoista ruutulaitetta. Näistä kaksi oli televisiota ja kolme siihen liitettävää 

oheislaitetta. Älypuhelimia alle kaksivuotiaan perheessä oli kolme, kannettavia tieto-

65
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koneita kaksi sekä tabletteja yksi. Alle kaksivuotiaan perheestä löytyi yksi käsipeli-

konsoli. Tyypillisessä 2–4-vuotiaan lapsen perheessä oli erilaisia ruutulaitteita yh-

teensä noin yksitoista, joista alle kaksivuotiaiden tavoin kaksi oli televisioita ja kolme 

siihen liitettäviä laitteita. Kannettavia tietokoneita ja tabletteja 2–4-vuotiaan perheessä 

oli keskimäärin kumpaakin yksi kappale ja älypuhelimia kaksi. Muita ruudullisia lait-

teita 2–4-vuotiaiden perheissä oli vaihtelevasti. Myös 5–7-vuotiaiden kotona ruutulai-

teympäristö oli hyvin samankaltainen 2–4-vuotiaiden kanssa, joskin laitteiden yhteis-

määrä perheissä oli keskimäärin hieman yli yksi enemmän kuin 2–4-vuotiailla, mitä 

voi selittää esimerkiksi älypuhelinten runsaampi määrä (taulukko 6). 

TAULUKKO 6. Eri-ikäisten keskimääräinen ruutulaiteympäristö 

 Laitteita keskimäärin / talous 

Laite 0–2-vuotiaat 2–4-vuotiaat 5–7-vuotiaat 1–7-vuotiaat 

Televisio 2 1.8 1.8 1.8 

Videotykki 0 0.1 0.1 0.1 

Tallennusväline 1 1.1 1.1 1.1 

Pelikonsoli 1 1.2 1.4 1.3 

DVD-/Blu-ray-soitin 1 0.9 1.1 1.0 

VHS-nauhuri 0 0.2 0.2 0.2 

Kannettava tietokone 1.5 1.3 1.4 1.4 

Pöytätietokone 0 0.4 0.4 0.4 

Tabletti 1 1.1 1.2 1.2 

Älypuhelin 2.5 2.1 2.5 2.3 

E-kirjojen lukulaite 0 0.1 0 0 

Käsipelikonsoli 0.5 0.3 0.4 0.3 

Ruudullinen digitaalinen soitin 0 0.1 0.1 0.1 

Kannettava DVD-soitin 0 0.2 0.3 0.3 

Yhteensä 10.5 10.9 12 11.5 

Keskimäärin alle kouluikäisen lapsen koti sisälsi yhteensä lähes kaksitoista ruutulai-

tetta, joista tyypillisimmät laitteet olivat televisio ja siihen liitettävät oheislaitteet, tab-

lettitietokone, kannettavatietokone ja älypuhelin (taulukko 6). 

Vastanneiden ruutulaiteympäristöt erosivat selvästi toisistaan siinä, kuinka 

usein televisio on päällä, vaikkei kukaan sitä katsoisi. Yli puolella vastanneista (n = 

40; 53 %) televisio oli joskus tai useammin päällä, vaikkei kukaan sitä katsoisi.  Yhtä 

monta (n = 20; 27 %) vastanneista vastasi, että silloin kun kukaan ei katso televisiota 

se ei ole koskaan päällä ja että se on silloin usein päällä. Näin ollen osalla tutkittavista 
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passiivista ruutuaikaa saattoi olla hyvinkin paljon, kun taas osalla sitä ei mahdollisesti 

ollut lainkaan. 

Ruutuaikaa tiedustelleiden kysymysten asettelussa ei määritelty ympäristöä, 

jossa lapsi käyttää ruutulaitteita. Näin ollen vanhemmat saattoivat laskea lastensa 

ruutuaikaan myös kodin ulkopuolella tapahtuvan ruutulaitteiden käytön. Viisi pro-

senttia (n = 4) vastanneista ilmoitti, ettei lapsella ollut mahdollisuutta käyttää ruutu-

laitteita muualla kuin kotona. Yleisimpiä muita ympäristöjä, joissa lapsella oli mah-

dollisuus käyttää ruutulaitteita, olivat auto (44 %), sukulaisten koti (83 %), ystävien 

kodit (33 %) ja päiväkoti (28 %). 

6.2 Varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuaika 

Lapsen kokonaisruutuaikaa tarkasteltiin erikseen vapaapäivän ja arkipäivän osalta. 

Ruutuaikaa tarkasteltiin myös sen osalta, poikkesiko ilmoitettu ruutuaika lapsen nor-

maalista ruutuajasta. Vastanneista (N = 67) enemmistö (n = 58; 77 %) ilmoitti, ettei 

vastauksissa käsitelty edellinen arkipäivä poikennut lapsen normaalista ruutuajan 

osalta. Yhdeksällä prosentilla (n = 7) ilmoitettua ruutuaikaa oli vähemmän ja kolmella 

prosentilla (n = 2) enemmän kuin normaalisti. Vapaapäivän osalta 80 %:lla (n = 60) 

ruutuaika ei poikennut normaalista vapaapäivästä, kun taas viidellä prosentilla (n = 

4) ruutuaikaa oli vähemmän ja kahdeksalla prosentilla (n = 6) enemmän kuin normaa-

lina vapaapäivänä. Näin ollen mitattua ruutuaikaa sekä vapaa- että arkipäivän osalta 

voidaan pitää lasten tyypillisenä ruutuaikana. 

Eri-ikäisten ruutuaikojen keskiarvot on esitetty taulukossa 7. Kaikkien lasten ko-

konaisruutuaika oli edellisenä arkipäivänä, kun se ei eronnut normaalista (n = 58), 

keskimäärin puolitoista tuntia. Vaihteluväli oli kuitenkin suuri: 0–294 minuuttiin. Alle 

kaksivuotiaista toisella ruutuaikaa edellisenä arkena oli ollut puoli tuntia ja toisella 

tunti. Näin ollen alle kaksivuotiaiden (n = 2) kokonaisruutuajan keskiarvoksi muo-

dostui 45 minuuttia, 2–4-vuotiailla (n = 22) hieman alle puolitoista tuntia (30–180 min) 

ja 5–7-vuotiailla (n = 34) hieman yli puolitoista tuntia (0–294 min). Normaalina edelli-

senä vapaapäivänä ruutuaikaa alle kahdeksanvuotiailla lapsilla oli keskimäärin kaksi 

tuntia ja 51 minuuttia. Vapaapäivän vaihteluväli oli suurempi kuin arkena: 21 minuu-

tista seitsemään tuntiin. Alle kaksivuotiailla vapaapäivän ruutuaika oli keskimäärin 
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hieman alle tunti (45–60 min), kun taas 2–4-vuotiaiden (n = 22) kokonaisruutuaika 

normaalina vapaapäivänä oli keskimäärin kaksi tuntia ja 43 minuuttia (21–420 min) ja 

5–7-vuotiailla (n = 35) hieman yli kolme tuntia (40–360 min).  

Keskimääräinen kokonaisruutuaika, huolimatta siitä poikkesivatko päivät nor-

maalista vai eivät, oli kaikilla lapsilla hieman yli kaksi tuntia (7–480 min). Alle kaksi-

vuotiailla (n = 2) se oli 47 minuuttia (34–60 min), 2–4-vuotiailla (n = 30) lähes kaksi 

tuntia ja 5–7-vuotiailla (n = 41) kaksi tuntia ja 11 minuuttia. Vaikka taulukosta 7 näkyy, 

että lasten ruutuaika lisääntyy, mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, eivät ikä ja ruu-

tuaika kuitenkaan korreloineet keskenään (rs = .316, p = .006). Myös Kruskalin-Walli-

sin testi osoitti, ettei eri ikäryhmien ruutuajan määrällä ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa keskimääräisessä ruutuajassa (H(2) = 5.564, p = .062), eikä vapaapäivän (H(2) = 

5.714, p = .057) tai arkipäivän ruutuajassa (H(2) = 3.880, p = .144). 

Vapaapäivän ja arkipäivän ruutuaikojen positiivinen korrelaatio oli melko kor-

kea ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (rs = .552, p < .001). Lapset, jotka viettivät aikaa 

ruutulaitteiden ääressä arkena, tekivät niin myös vapaapäivänä ja päinvastoin. Kai-

kissa ikäryhmissä lapsilla oli keskimäärin ruutuaikaa enemmän vapaapäivänä kuin 

arkipäivänä (taulukko 7). Suurin ero arkipäivän ja vapaapäivän välillä oli 5–7-vuoti-

ailla lapsilla, joilla keskimääräisen normaalin arkipäivän ja vapaapäivän ero oli lähes 

puolitoista tuntia. 

TAULUKKO 7. Eri-ikäisten ruutuaikojen keskiarvot 

 
Ruutuaika keskiarvo (h : min), vaihteluväli (h : min - h : min) 

alle 2-vuotiaat 2–4-vuotiaat 5–7-vuotiaat 1–7-vuotiaat 

Normaalina 

arkipäivänä 

0:45 (n = 2) 

0:30–1:00 

1:24 (n = 22) 

0:30–3:00 

1:38 (n = 34) 

0–4:54 

1:31 (n = 58) 

0–4:54 

Normaalina 

vapaapäivänä 

0:53 (n = 2) 

0:45–1:00 

2:43 (n = 22) 

0:21–7:00 

3:02 (n = 35) 

0:40–6:00 

2:51 (n = 59) 

0:21–7:00 

Päivittäinen 

keskiarvo 

0:48 (n = 2) 

0:34–1:00 

1:54 (n = 30) 

0:07–8:00 

2:11 (n = 41) 

0:17–6:36 

2:02 (n = 73) 

0:07–8:00 

Alle kaksivuotiaista toisen ruutuaika oli enemmän kuin 45 minuuttia ja toisen alle tä-

män. Tasan puolet (n = 15) 2–4-vuotiaista kuului ruutuajaltaan kohtuukäyttäjien ryh-

mään eli heidän päivittäinen ruutuaikansa oli keskimäärin alle 96,4 minuuttia ja puo-

let suurkäyttäjien ryhmään (n = 15), joiden ruutuaika oli enemmän kuin 96,4 minuut-

tia. Hieman yli puolella (n = 21; 51 %) 5–7-vuotiaista ruutuaikaa oli alle kaksi tuntia 
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päivässä, eli he kuuluivat ruutulaitteiden kohtuukäyttäjiin, kun taas noin puolella (n 

= 20; 49 %) ruutuaikaa oli yli kaksi tuntia, eli he kuuluivat ruutulaitteiden suurkäyt-

täjiin. Ruutuajan määrä ei eronnut tyttöjen ja poikien välillä tilastollisesti merkitse-

västi missään ikäryhmässä (U = 651.500, p = .899).  

Televisiotalouksissa asuvista lapsista 11 % (n = 8) ei ollut käyttänyt ollenkaan 

aikaa television tai sen oheislaitteiden ääressä edellisenä arkipäivänä. Keskimäärin 

lapset (N = 71) viettivät edellisenä arkipäivänä television ja sen oheislaitteiden ääressä 

aikaa hieman yli tunnin (65 min; 0–3 h). Vapaapäivänä 1–7-vuotiaat lapset (N = 72) 

käyttivät television ja sen oheislaitteiden ääressä aikaa lähes kaksi tuntia (114 min; 0–

7 h). 

Lapset, joiden kotona oli tablettitietokone, käyttivät sitä edellisenä arkipäivänä 

keskimäärin 19 minuuttia (0–3 h) ja edellisenä vapaapäivänä 39 minuuttia (0–2,5 h). 

Kumpikaan alle kaksivuotiaista ei ollut käyttänyt tablettia edellisenä arkena tai va-

paapäivänä. Edellisenä arkipäivänä tablettia käyttäneistä 2–4-vuotiaista käytti sitä sil-

loin 35 minuuttia ja vapaapäivänä käyttäneistä sitä käytti silloin 47 minuuttia. Kun 

huomioitiin myös ne lapset, joiden perheissä oli tabletti, mutta jotka eivät sitä edelli-

senä arki- tai vapaapäivänä olleet käyttäneet, saatiin käyttöajan keskiarvoksi edelli-

selle arkipäivällä yhdeksän minuuttia ja vapaapäivälle 25 minuuttia. Ottaen huomi-

oon vain ne 5–7-vuotiaat lapset, jotka olivat käyttäneet tablettia edellisenä arkipäivänä 

tai vapaapäivänä, keskimääräinen käyttöaika arkena oli 64 minuuttia ja vapaapäivänä 

85 minuuttia. Kun käyttöaikaan huomioitiin myös ne 5–7-vuotiaat lapset, joilla tablet-

tilaite oli kotona, mutta jotka eivät sitä olleet edellisen arki- tai vapaapäivänä käyttä-

neet, oli käyttöaika edellisenä arkipäivänä 28 minuuttia ja vapaapäivänä 50 minuuttia. 

Perheiden, jotka omistivat pöytätietokoneen, lapsista vain yksi (4 %) oli käyttä-

nyt sitä edellisenä arkipäivänä ja kolme (12 %) edellisenä vapaapäivänä. Ne, lapset, 

jotka olivat käyttäneet pöytätietokonetta edellisenä arki tai vapaapäivänä olivat käyt-

täneet sitä keskimäärin yhden tunnin. Näin ollen keskimäärin edellisenä arkipäivänä 

pöytätietokonetta käytettiin kaksi minuuttia ja edellisenä vapaapäivänä seitsemän mi-

nuuttia. Kannettavan tietokoneen omistavien perheiden lapsista edellisenä arkipäi-

vänä sitä oli käyttänyt kymmenen prosenttia (n =7) ja vapaapäivänä 16 % (n =11). Ne 

lapset, jotka olivat käyttäneet kannettavaa tietokonetta edellisenä arkipäivänä, käytti-

vät sitä silloin keskimäärin 34 minuuttia ja vapaapäivänä 46 minuuttia. Keskimäärin 
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kannettavan tietokoneen omistavien perheiden lapset käyttivät sitä edellisenä arki-

päivänä kolme minuuttia ja vapaapäivänä seitsemän minuuttia. 

Älypuhelimen omistavien perheiden lapsista 45 % ei käyttänyt sitä koskaan. Alle 

kaksivuotiaat eivät käyttäneet älypuhelinta lainkaan. Ne lapset, joiden perheessä oli 

yksi tai useampi älypuhelin käyttivät sitä edellisenä arkipäivänä keskimäärin kolme 

minuuttia (0–90 min) ja edellisenä vapaapäivänä sitä käytettiin keskimäärin seitsemän 

minuuttia (0–114 min). Lähes yhtä monta 2–4-vuotiasta käytti älypuhelinta vapaapäi-

vänä (n = 7; 25 %) kuin arkipäivänä (n = 6; 21 %). Viidestä seitsemään vuotiaista use-

ampi käytti älypuhelinta vapaapäivänä (n = 19; 45 %) kuin arkisin (n = 13; 32 %). Heillä 

älypuhelimen käyttöaika saattoi nousta arkena puoleentoista tuntiin (ka 16 min) ja 

vapaapäivänä lähes kahteen tuntiin (114 min; ka 26 min). Noin kolmannes (n = 8; 29 

%) lapsista, jotka eivät olleet käyttäneet älypuhelinta edellisenä arkipäivänä, olivat 

käyttäneet sitä edellisenä vapaapäivänä yli viisi minuuttia. 

 

KUVIO 5. Keskimääräinen ruutuaikaympyrä 1–7-vuotiaalla edellisenä arkipäivänä 

 

KUVIO 6. Keskimääräinen ruutuaikaympyrä 1–7-vuotiaalla edellisenä vapaapäivänä 
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Alle kouluikäisten lasten ruutuajasta suurin osa kului television ja sen oheislaitteiden 

ääressä niin arkena kuin myös vapaapäivänä (kuvio 5 & 6). Toiseksi eniten aikaa ruu-

tuajasta käytettiin tabletin ääressä. Tabletin ääressä vietetty aika kasvoi viidellä pro-

senttiyksiköllä vapaapäivänä verrattuna arkipäivään (kuviot 5 & 6). Myös älypuheli-

men ja tietokoneiden ääressä vietetty aika kasvoi hieman vapaapäivänä, kun taas mui-

den ruutulaitteiden (E-kirjojen lukulaite, ruudulliset digitaaliset soittimet ja kannet-

tava DVD-soitin) ääressä aikaa kului sekä arkena että vapaapäivänä saman verran 

(kuviot 5 & 6). 

6.3  Vanhempien ruutuaikasuositukset eri-ikäisille 

Taulukossa 8 on esitetty vanhempien ruutuaikasuositusten, eli eri-ikäisille sopivan 

enimmäisruutuajan, keskiarvoja. Kaikkien vanhempien mielipiteet huomioiden alle 

kaksivuotiaan keskimääräiseksi ruutuaikasuositukseksi muodostui 40 minuuttia (0–

120 min), 2–4-vuotiaalle 78 minuuttia (20–300 min) ja 5–7-vuotiaalle 106 minuuttia 

(45–560min). Vastanneista (N = 75) 13 % (n = 10) mielestä alle kaksivuotiaalla ei tulisi 

olla ollenkaan ruutuaikaa ja 45 % (n = 34) vastanneen mielestä enintään puolituntia. 

Kuitenkin 37 % (n = 28) vastanneen mielestä alle kaksivuotiaalla voi olla ruutuaikaa 

yli tunti. Vaihteluväli vanhempien näkemyksissä oli suuri jokaisen ikäryhmän ruutu-

aikasuositusten osalta. 

Yli puolen (n = 44; 60 %) vastaajista (N = 74) mielestä 2–4-vuotiaalle sopiva ruu-

tuaika on enintään yksi tunti. Vastaajista 38 % (n = 28) ehdotti 2–4-vuotiaalle sopivaksi 

ruutuajaksi yli tunnin mutta enintään kaksi tuntia ja vain kaksi (3 %) vastaajista ajatteli 

yli kahden tunnin ruutuajan olevan sopiva 2–4-vuotiaalle lapselle. Vastanneiden (N = 

74) mielestä 5–7-vuotiailla voi olla enemmän ruutuaikaa kuin 2–4-vuotiailla. Hieman 

yli kolmanneksen (n = 25; 34 %) mielestä 5–7-vuotiaalla lapsella ruutuaikaa saisi olla 

enintään tunti päivässä, hieman yli puolen (n = 41; 55 %) mielestä yli tunti mutta enin-

tään kaksi tuntia päivässä ja 11 % (n = 8) mielestä sopiva ruutuaika 5–7-vuotiaalle on 

yli kaksi tuntia päivässä. 

 Kuten taulukosta 8 näkyy, eri-ikäisten lasten vanhemmilla oli keskiarvoja tar-

kastelemalla hyvin samansuuntaisia näkemyksiä alle kouluikäisille lapsille sopivista 
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ruutuajoista. Näkemykset hajaantuivat kuitenkin kaikissa ikäryhmissä suurelle alu-

eelle niin eri-ikäisten lasten vanhempien välillä, kuin myös samanikäisten lasten van-

hempien välillä. 

Taulukko 8. Vanhempien näkemysten keskiarvo eri-ikäisille sopivista ruutuajoista 

Lapsen ikä 

Ruutuaikasuositus (aika enintään ka.[h:min]) 

alle 2-vuotiaiden 
vanhemmat 

2–4-vuotiaiden 
vanhemmat 

5–7-vuotiaiden 
vanhemmat 

Kaikki vanhemmat 

alle 2–vuotta 0:45 0:44 0:36 0:40 

2–4-vuotiaat 1:00 1:27 1:13 1:18 

5–7-vuotiaat 1:30 1:50 1:44 1:46 

Jo vain silmämääräisesti vertailemalla eri-ikäisten lasten keskimääräisiä ruutuaikoja 

sekä heidän vanhempiensa ilmoittamia ruutuaikasuosituksia, voidaan päätellä, ettei-

vät ne korreloi täysin keskenään (taulukko 9 & 10). Vanhempien näkemykset oman 

lapsensa ikäisille sopivasta ruutuajasta eivät siis ole aina yhteydessä heidän oman lap-

sensa keskimääräiseen ruutuaikaan. Tätä yhteyttä ei tutkittu alle kaksivuotiaiden las-

ten osalta, koska kyseisen ryhmän koko oli liian pieni analysoitavaksi. 

Taulukko 9. 2–4-vuotiaiden lasten vanhempien ruutuaikasuosituksen suhde oman 
lapsen ruutuaikaan ristiintaulukoituna 

 

Vanhempien ruutuaikasuositus 2-4-vuotiaille  Yhteensä  

(lukumäärä) 1h tai alle 61min-2h yli 2h 

2–4-vuotiaiden ruutuaika 1h tai alle 2 2 0 4 

61min-2h 8 8 0 16 

yli 2h 4 4 1 9 

Yhteensä (lukumäärä) 14 14 1 29 

Lasten ruutuaika ja vanhempien ruutuaikasuositus 2–4-vuotiaalle lapselle eivät kor-

reloineet keskenään (rs = .264, p = .167). Ruutulaitteiden kohtuukäyttäjien (alle 96,4 

minuuttia) ja suurkäyttäjien (yli 96,4 minuuttia) vanhempien näkemykset sopivasta 

ruutuajasta eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (U = 84.00, p = .377). 

Myöskään taulukossa 9 käytettyjen ruutuaikaryhmät ja vanhempien ruutuaikasuosi-

tukset eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi Kruskalin–Wallisin testin mukaan 

(H(2) = .848, p = .654). Nämä testitulokset tarkoittavat, ettei vanhempien ruutuaika-

suosituksella ja heidän lastensa ruutuajan määrällä ollut yhteyttä. Taulukosta 9 käy 

ilmi, että vanhempien, jotka suhtautuivat ruutuaikaan varauksellisesti (suositus 1h tai 
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alle), lapsista 86 % oli keskimäärin tätä enemmän ruutuaikaa. Vapaamielisemmin ruu-

tuaikaan suhtautuneiden vanhempien (suositus yli tunti) lasten ruutuajoista suuri osa 

(73 %) oli linjassa vanhempien asettaman ruutuaikasuosituksen kanssa. Näin ollen 

erot vanhempien asettaman ruutuaikasuosituksen ja lapsen varsinaisen ruutuajan vä-

lillä olivat suuria niiden vanhempien kohdalla, joiden näkemys 2–4-vuotiaalle sopi-

vasta ruutuajasta oli tiukin: enintään yksi tunti. 

Taulukko 10. 5–7-vuotiaiden lasten vanhempien ruutuaikasuosituksen suhde oman 
lapsen ruutuaikaan ristiintaulukoituna 

 

Vanhempien ruutuaikasuositus 5–7-vuotiaille  Yhteensä  

(lukumäärä) 1h tai alle 61min-2h yli 2h 

5–7-vuotiaiden ruutuaika 1h tai alle 7 0 0 7 

61min-2h 2 12 0 14 

yli 2h 5 10 5 20 

Yhteensä (lukumäärä) 14 22 5 41 

 

Toisin kuin 2–4-vuotiailla 5–7-vuotiaiden kohtuukäyttäjien ja suurkäyttäjien ryhmien 

vanhempien ruutuaikasuositusten välillä oli eroa. Eri käyttäjäryhmien vanhempien 

ruutuaikasuositusten keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti melkein merkitse-

västi (U = 142.50, p = .05). Myös Kurskalin–Wallisin testi osoitti, että lasten ruutuajan 

jakautumisessa eri ruutuaikasuositusten mukaan oli tilastollisesti melkein merkitsevä 

ero (H (2) = 8.704, p = .013). Korrelaatio 5–7-vuotiaiden ruutuajan ja vanhempien ruu-

tuaikasuositusten välillä oli kohtuullinen (rs = .460, p = .002). Tämä tarkoittaa, että 

lasten ruutuajat vastasivat joiltain osin heidän vanhempiensa näkemyksiä sopivasta 

ruutuajasta. Taulukosta 10 näkyy, että lapsista, joiden vanhemmat suhtautuivat va-

rauksellisesti ruutuaikaan (ruutuaikasuositus tunti tai alle), puolen ruutuaika nou-

datti vanhempiensa suositusta. Puolella ruutuaikaa oli kuitenkin keskimäärin enem-

män kuin heidän vanhempansa ruutuaikasuositusnäkemys oli. Vapaamielisemmin 

ruutuaikaan suhtautuvien vanhempien lasten ruutuajat noudattelivat pääosin (63 %) 

heidän vanhempiensa näkemyksiä sopivasta ruutuajasta. 

Näiden kahden ikäryhmän tuloksista voidaan päätellä, että niiden vanhempien, 

joiden näkemys lapselle sopivasta ruutuajasta on korkea, lapset myös käyttävät paljon 

aikaa ruutulaitteiden ääressä. Vanhemman mahdollinen kriittinen asenne ruutuaikaa 
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kohtaan ei välttämättä aina tarkoita, että heidän omalla lapsellaan ruutuaikaa olisi vä-

hän. Lisäksi tulokset osoittivat, että 5–7-vuotiaiden lasten ryhmässä ruutuajat noudat-

tivat tarkemmin vanhempien asettamia ruutuaikasuosituksia kuin nuorempien 2–4-

vuotiaiden lasten ruutuajat. 

6.4 Vanhempien havaitsemat ruutuajan vaikutukset lapsiin 

Vastaajista 47 % (n = 35) ilmoitti havainneensa ruutuajan pituudella olevan vaikutuk-

sia lapseensa, 36 % (n = 27) ei ollut havainnut mitään vaikutuksia ja 17 % (n = 13) ei 

osannut sanoa. Vastaajista 59 % (n = 37) vastasi avoimeen kysymykseen, joka tiedus-

teli mitä vaikutuksia vanhemmat olivat ruutuajan pituudella havainneet olevan lap-

seensa. Vastaajista yksi ilmoitti, ettei ollut havainnut ruutuajan pituudella olevan mi-

tään vaikutusta lapseensa ja kirjoitti saman auki avoimeen kysymykseen. Tämän vas-

taajan vastaus poistettiin analysoitavien joukosta, koska kysymykseen oli vastattu vir-

heellisesti. Erästä vastausta oli haasteellista tulkita objektiivisesti epäselvän kielen 

vuoksi, joten se jätettiin myös huomioimatta tulosten analysoinnissa. Kyseinen vas-

taaja oli ilmoittanut äidinkielensä olevan muu kuin suomi, mikä on voinut vaikuttaa 

vastauksen kielelliseen selkeyteen. Yksi avoimeen kysymykseen vastanneista vastasi 

”en osaa sanoa”, mutta avoimessa kohdassa kirjoitti: 

 Käytännössä lapsen ”ruutuaika” on muumilaakson tarinoita youtubesta kannettavalta tietoko-
neelta. Niitä katsotaan aamulla päiväkotiin lähtiessä. Sillä tavalla pukeutuminen sujuu muka-
vammin. (2,8-vuotiaan pojan äiti/äitipuoli) 

Tämä vastaus otettiin mukaan analyysiin, sillä se sisälsi ruutuajan vaikutuksia lap-

seen. Näin ollen kaikista kyselyyn vastanneista avoimeen kohtaan vastausohjeiden 

mukaisesti vastasi 47 % vanhemmista (n = 35), joista 80 % oli äitejä tai äitipuolia (n = 

28), 17 % isiä tai isäpuolia (n = 6) ja yksi vastaajista oli lapsen muu huoltaja. Vaikutus-

ten havaitsemisessa ei ollut tilastollista merkitsevää, oliko vastaaja isä, äiti vai lapsen 

muu huoltaja (χ²(4) = 6.71, p = .152). Myöskään vanhemman koulutustasolla ei ollut 

tilastollista merkitsevyyttä vaikutusten havaitsemisen kannalta (χ²(4) = 8.21, p = .084). 

Vanhempien iänkään ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevä tekijä vaikutusten 

havaitsemisessa (χ²(4) = 2.45, p = .654). Tähän kysymykseen vastanneiden kertomien 
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vaikutusten määrä vaihteli yhdestä viiteen (N = 60; ka 1,71) vaikutukseen. Useampi 

vaikutus ilmoitettiin vastauksessa usein luettelona esimerkiksi seuraavasti. 

--Liiallisen ruutuajan jälkeen lapsi voi olla väsyneen oloinen, vetelä, aloitekyvytön ja aikaansaa-
maton sekä äreä. (7-vuotiaan tytön äiti/äitipuoli) 

Vaikutukset jaettiin alaluokkiin ja pääluokkiin (taulukko 11). Kysymykseen vastan-

neista vanhemmista 43 % (n=15) mainitsi vaikutuksia, jotka liittyivät lapsen mieli-

alaan, esimerkiksi lapsen kerrottiin olevan liiallisen ruutuajan jälkeen ”äkäinen”, 

”äreä” tai ”kiukkuisempi”. Lähes puolet vanhemmista (n = 17; 49 %) mainitsi vaiku-

tuksia, jotka liittyivät lapsen vireystilaan: normaalia pidemmän ruutuajan koettiin te-

kevän lapset levottomammiksi (n = 10) tai väsyneemmiksi (n = 6). Yksi vastaajista il-

moitti ruutuajan pituuden aiheuttavan lapselleen keskittymisvaikeuksia. 

Nukahtamisessa (n = 4) ja unessa (n = 4) näkyviä vaikutuksia vanhemmista mai-

nitsi 23 % (n = 8). Muutamat vanhemmat (n = 3) mainitsivat, että lapsen katsoessa 

televisiota liian myöhään illalla tämän oli vaikeampi nukahtaa. Vanhemmat ilmoitti-

vat ruutuajan vaikutuksiksi myös selviä fyysisiä oireita (n = 2): päänsärkyä ja vete-

lyyttä. Vanhemmista 37 % (n = 13) koki ruutuajan pituuden vaikuttavan jollakin ta-

valla lapsensa toimintaan. Lapsi saattoi pelaamisen lopettamisen jälkeen esimerkiksi 

vaatia lisää peliaikaa tai 4,7-vuotiaan pojan äidin sanoin ”marista enemmän tv-ajan 

määrästä”. Vanhemmista 9 % (n = 3) koki ruutuajan pituuden vähentävän lapsen lei-

kin määrää kotona. Ruutuajan pituuden koettiin myös tekevän lapsista passiivisia (n 

= 7; 20 %). Yksi vastaajista mainitsi ruutuajan olevan keino helpottaa aamuisin lapsen 

pukeutumista. Viisi vastaajista (14 %) kirjoitti ruutuajan vaikutuksia, jotka liittyivät 

jollakin tapaa lapsen mielikuvitukseen. Esimerkiksi erään 5,8-vuotiaan pojan äiti kir-

joitti: 

--[lapsi] Puhuu enemmän ohjelmista/peleistä, ja siitä että haluaisi pelata lisää. Ruuduttomina 
päivinä leikit ovat oma-aloitteisempia, kekseliäämpiä ja levollisempia. 
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TAULUKKO 11. Vanhempien havaitsemat ruutuajan pituuden vaikutukset lapseen 

Alkuperäinen ilmaus (n = 35) Pelkistetty ilmaus Alaluokat Pääluokka 

”esim. iPadilla pelaaminen saat-
taa tehdä äkäiseksi--” 

Äkäisyys (n = 2) 
Ärtyisyys (n = 5) 

Mielialan lasku 
1. Vaikutukset mie-

lialaan (n = 15) 
”Jos paljon ruutujen ääressä, 
lapsi kärttyinen lopettaessaan--” 

Kärttyisyys (n = 3) 

”Liikaa TV:n katselua= kiukkui-
sempi käytös” 

Kiukkuisuus (n = 5) 

”Jos ruutuaika on normaalia pi-
dempi, lapsi on jossain määrin 
levottomampi--” 
”Levottomuutta--, väsymystä--” 
”--keskittymisvaik.” 
”Tulee väsyneemmäksi--” 

Levottomuus (n = 
10) Yliaktiivisuus 

 
2. Vaikutukset vi-

reystilaan (n = 17) 
Keskittymisvaikeu-

det (n = 1) 
Vireystilan 

lasku Väsymys (n = 6) 

”illalla myöhään tv:n katsomi-
nen tekee nukahtamisesta rau-
hatonta” Vaikeudet  

nukahtaa (n = 4) 
Vaikutukset  

nukahtamiseen 
 

3. Vaikutukset nuk-
kumiseen (n = 8) 

”Jos laitteita käyttää juuri ennen 
nukkumaan menoa uni ei tule 
heti--” 

”Liian myöhäinen TV:n katselu 
 yöllä levotonta unta” 

Levoton uni (n = 2) Vaikutukset 
uneen 

”Levottomuus, painajaiset” Painajaisia (n = 2) 

”--päänsärkyä--” Päänsärky (n = 1) 

Fyysiset oireet 
4. Vaikutukset ke-

hoon (n = 2) ”--Liiallisen ruutuajan jälkeen 
lapsi voi olla-- vetelä--” 

Vetelyys (n = 1) 

”Liiallisen ruutuajan jälkeen 
lapsi voi olla --aloitekyvytön ja 
aikaansaamaton--” 

Lisäajan vaatimi-
nen (n = 2) 

Ruutuajan ikä-
vöinti 

5. Vaikutukset toi-
mintaan (n = 13) 

”Jää vähemmän aikaa leikeihin. 
Mikään ei riiä, jolloin marisee 
tv-ajan määrästä” 

Ei aikaa leikkiä  
(n = 3) 

Vie ajan 
muulta  

toiminnalta 

”Passiivisuutta/ei liiku” Passiivisuus (n = 7) 
 

Passiivisuus 
 

”--mikään ei oikein huvita” 
”--muumilaakson tarinoita you-
tubesta--sillä tavalla pukeutu-
minen sujuu mukavammin” 

Sujuvoittaa toimin-
taa (n = 1) 

Sujuvoittaa 
 toimintaa 

”--Leikkien aiheet tulevat/siir-
tyvät ohjelmista leikkeihin.” 

 
Ruutuaika tarjoaa 

leikkeihin ja  
keskusteluun  

sisältöä (n = 2) 

 
Antaa ideoita ja  

aiheita 
6. Vaikutukset mie-

likuvitukseen  
(n = 5) 

”Puhuu enemmän ohjel-
mista/peleistä--Ruuduttomina 
päivinä leikit ovat oma-aloittei-
sempia, kekseliäämpiä--” Kekseliäisyys ja 

oma-aloitteisuus 
kärsivät (n = 3) 

Vähentää  
mielikuvitusta ”Lapsi -- ei keksi mitään teke-

mistä--” 
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Suuri osa vanhemmista oli vaikutusten lisäksi raportoinut mahdollisia syitä vaikutuk-

sille. Esimerkiksi 49 % (n = 17) vastanneista kertoi vaikutusten taustalla olevan liian 

pitkä ruutuajan määrän. Osa vastaajista (n = 5; 14 %) ilmoitti ruutuajan, jonka ylitty-

essä vaikutukset alkoivat näkyä lapsessa enemmän. Nämä ruutuajat vaihtelivat 20 mi-

nuutista kahteen tuntiin. Lähes puolet vanhemmista (n = 16; 46 %) oli nimennyt myös 

laitteita, joiden käytöllä he olivat havainneet olevan lapseensa vaikutuksia. Jotkut 

vanhemmista vertailivat eri laitteiden vaikutuksia keskenään. Esimerkiksi eräs vas-

taajista kirjoitti vaikutusten näkyvän, mikäli lapsi pelaa liian pitkään iPadilla, muttei 

ollut huomannut TV:n vaikuttavan samoin. 

Eri laitteista televisio tai TV mainittiin 34 % vastauksista (n = 12). Sekä iPad että 

jokin pelikonsoli mainittiin 9 % vastauksista (n = 3) ja kannettavatietokone yhdessä 

vastauksessa. Osa vanhemmista kertoi myös, minkälainen toiminta ruutulaitteella 

vaikutti heidän lapseensa, esimerkiksi 23 % (n = 8) vanhempaa mainitsi pelaamisen 

vastauksessaan. Pelaamisen lisäksi esille nostettiin television katselu. Vanhemmat ko-

kivat ruutulaitteiden käytön ajankohdan vaikuttavan heidän lapseensa. Viisi (14 %) 

vastanneista kirjoitti ajankohdaltaan liian myöhäisen ruutuajan vaikeuttavan lapsen 

nukahtamista tai tekevän lapsen unesta rauhatonta. 
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa jyväskyläläisten varhaiskasvatus-

ikäisten lasten ruutuajan määrää, vanhempien näkemyksiä eri-ikäisille lapsille sopi-

vasta ruutuajasta sekä ruutuajan määrän vaikutuksia lapseen.  Lasten ruutuajan 

määrä oli hyvin samansuuntainen aiemmissa tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa 

(ks. Rideout 2013), mutta lapsen iällä ei tässä tutkimuksessa löydetty tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä lapsen ruutuajan määrään. Yllättävää tämän tutkimuksen tulok-

sissa oli, etteivät vanhempien asettamat ruutuaikasuositukset kaikissa ikäryhmissä 

korreloineet lapsen varsinaisen ruutuajan kanssa. Lähes puolet vanhemmista oli huo-

mannut ruutuajan määrällä olevan jotakin vaikutuksia lapseensa ja suurin osa rapor-

toiduista vaikutuksista oli negatiivisia. Tässä luvussa tarkastellaan aluksi saatuja tu-

loksia suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Tulosten tarkastelun jälkeen pohditaan niihin 

liittyviä luotettavuuskysymyksiä, joiden yhteydessä käsitellään tutkimuksen tulosten 

yleistettävyyttä sekä rajoituksia. Lopuksi esitetään tutkimuksen tulosten anti ja niiden 

herättämiä jatkotutkimustarpeita. 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Tähän tutkimukseen osallistuneet perheet kuvastivat hyvin tyypillistä nykyajan 

perheiden ruutulaiteympäristöä: perheistä löytyi useita eri ruutulaitteita ja television 

jälkeen yleisimpinä laitteina olivat 2010-luvulle tyypilliset tablettitietokone ja 

älypuhelin. Tabletteja oli tähän tutkimukseen osallistuneista perheistä useammalla 

kuin aiempien tutkimusten perheistä (ks. esim. Rideout 2013). Aiemmat 

kansainväliset tutkimukset ovatkin osoittaneet, että mobiililaitteiden määrä perheissä 

on ollut kasvussa viime vuosien aikana, mitä myös tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat (Ofcom 2014; Rideout 2013). Mobiililaitteiden yleisyyteen perheissä voi 

vaikuttaa esimerkiksi se, että valmistajien välinen kilpailu on tuottanut markkinoille 

myös edullisen hintatason laitteita, mikä on tuonut ne lähes kaikkien kuluttajien 

saataville (ks. Hartley 2011). 
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Saadut ruutuaikatulokset olivat hyvin samansuuntaisia Yhdysvalloissa vuonna 

2013 saatujen ruutuaikatulosten kanssa: keskimäärin 1–7-vuotiaiden päivittäinen 

ruutuaika oli noin kaksi tuntia (ks. Rideout 2013). Tässä tutkimuksessa alle 

kaksivuotiailla oli ruutuaikaa Rideoutin (2013) tutkimukseen verrattuna kymmenen 

minuuttia vähemmän, 2–4-vuotiailla neljä minuuttia vähemmän ja 5–7-vuotiaiden 

kymmenen minuuttia vähemmän. Keskimäärin kuitenkin tässä tutkimuksessa 1–7-

vuotiailla oli ruutuaikaa seitsemän minuuttia enemmän kuin 0–8-vuotiailla Rideoutin 

(2013) mukaan Yhdysvalloissa.  Keskimäärin ruutuaika lisääntyi, mitä vanhemmasta 

lapsesta oli kyse, kuten edellisten tutkimusten perusteella oletettiin (mm. Hinkley ym. 

2012; Lauricella ym. 2015; Rideout 2013; Woodard 2000). Tässä tutkimuksessa erot 

eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, mikä voi johtua liian pienestä 

otoksesta tai otoksen vinoudesta. Otoksen vinoudesta huolimatta aiempien tutkimus-

ten tavoin myös tässä tutkimuksessa lasten ruutuaika vaihteli suuresti perheestä toi-

seen (ks. De Decker ym. 2012; Valkonen 2012). Suurimmillaan ero lasten ruutuaikojen 

välillä oli jopa kahdeksan tuntia. Suuri vaihtelu voi kertoa siitä, että vanhempien tie-

tämys ruutuajan vaikutuksista tai asenne sitä kohtaan eroavat myös suuresti toisis-

taan. Kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, ei myöskään tässä tutkimuksessa 

ruutuajan määrä eronnut tyttöjen ja poikien välillä (ks. Duch ym. 2013; Hinkley ym. 

2012; Rideout 2011). 

Edellisten tutkimusten tavoin tässäkin tutkimuksessa ruutuajasta suurin osa ku-

lui television tai sen oheislaitteiden ääressä niin vapaapäivänä kuin myös arkena (ks. 

De Decker ym. 2012, 75; Lauricella ym. 2015, 14; Rideout 2013, 15). Toiseksi eniten 

aikaa käytettiin tablettitietokoneen ääressä. Tähän tutkimukseen osallistuneet 1–7-

vuotiaat viettivät tabletin ääressä enemmän aikaa, kuin aiempiin tutkimuksiin osallis-

tuneet alle kahdeksanvuotiaat, mitä voi selittää tablettien runsaus tähän tutkimukseen 

osallistuneissa perheissä. Toisaalta myös Yhdysvalloissa mobiililaitteiden käytön on 

huomattu lisääntyneen viime vuosien aikana. Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset 

ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. (Riedout 2013.) Tablettien käyttäminen su-

juu myös pieniltä lapsilta helposti (Noppari 2014, 20; Rosin 2013, 60), mikä voi olla osa 

syy niiden runsaaseen lukumäärään ja käyttöön pienten lasten keskuudessa. Myös 

vanhempien positiivinen asenne ja omat käyttötavat voivat olla mobiililaitteiden suu-

ren käytön ja lukumäärän taustalla (Lauricella ym. 2015). 
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Tässä tutkimuksessa ei lasten ruutuaikaan huomioitu erikseen mahdollista pas-

siivista ruutuaikaa, joskin vanhemmilta tiedusteltiin, kuinka usein televisio on päällä 

silloin, kun sitä kukaan ei katso. Passiivinen ruutuaika voi lisätä lasten todellisen ruu-

tuajan määrää entisestään (Valkonen ym. 2005, 65). Yli puolella vastanneista (n = 40; 

53 %) televisio oli joskus tai useammin päällä, vaikkei kukaan sitä katsonut. Tämä voi 

tarkoittaa, että osalla lapsista passiivisen ruutuajan määrä voi kasvaa hyvinkin suu-

reksi, kun taas osalla lapsista sitä ei saata olla lainkaan. 

Vanhempien näkemykset oman lapsensa ikäisille lapsille sopivasta ruutuajasta 

eivät olleet aina yhteydessä lasten todelliseen ruutuaikaan. Tämä tulos on yllättävä, 

koska aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet vanhempien ruutuaika-asenteella ole-

van yhteys heidän lapsensa ruutuaikaan (ks. Lauricella ym. 2015; Carson & Janssen 

2012). Ero näkyi selvästi 2–4-vuotiailla, joiden vanhemmat sanoivat tämän ikäiselle 

sopivaksi ruutuajaksi enimmillään tunnin. Tällaisen ruutuaikasuositusnäkemyksen 

omaavien vanhempien lapsista suurimmalla osalla ruutuaikaa oli enemmän kuin 

tunti ja osalla jopa reilusti tätä enemmän.  

Syitä tälle ristiriidalle voivat olla esimerkiksi, että yhtäältä vanhemmat eivät 

saata hahmottaa lastensa todellisen ruutuajan määrää sen jakaantuessa usealle lait-

teelle useaan ajankohtaan ja toisaalta vanhempien voi olla hankalaa rajoittaa lastensa 

ruutuaikaa haluamaansa määrään. Rajoittamisen vaikeuteen voivat vaikuttaa YLEn-

kin (2013) kyselyssä esiinnousseet lasten riippuvuuden kaltaiset oireet, joita vanhem-

mat saattavat haluta vältellä. Erityisesti 2–4-vuotiailla selkeistä rajoista kiinnipitämi-

nen voi olla vanhemmille haastavaa, koska tämän ikäinen lapsi siirtyy tyypillisesti 

niin sanottuun uhmaikään, jolloin lapsi pyrkii itsenäistymään. Ruutulaitteita saate-

taan käyttää myös lasten vahtina, jotta vanhempi saa kotityöt tehtyä (De Decker ym. 

2012, 79; Jordan 2004, 199; Rideout 2011, 27; 2013, 26; Woodard 2000). Erityisesti 2–4-

vuotiailla tämä voi olla yksi ruutuaikaa lisäävä tekijä, koska lapsi saattaa kaivata 

enemmän vanhemman seuraa ja ohjausta toiminnassaan kuin vanhemmat lapset. Pie-

nikin lapsi kykenee katsomaan televisiota tai pelaamaan tabletilla ilman vanhemman 

läsnäoloa, jolloin vanhemmalle jää aikaa tehdä asioita, joiden tekeminen lapsen kanssa 

saatetaan kokea haastavaksi. 

Lähes puolet vanhemmista raportoi ruutuajan vaikutuksia lapseensa. Osa van-

hempien ilmoittamista vaikutuksista oli samansuuntaisia tutkimusten osoittamien 
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vaikutusten kanssa. Vanhemmat havaitsivat Paavosen ym. (2006) tavoin ruutuajan 

vaikuttavan lapsen uneen ja nukahtamiseen. Vanhempien huomiot pelien ja ohjel-

mien aiheiden siirtymisestä lasten leikkeihin sekä puheisiin ovat myös samoja tutki-

musten havaitsemien vaikutusten kanssa (mm. Noppari ym. 2008; Noppari 2014; Sin-

ger & Singer 2007; Süss ym. 2001, 34–35; Valkonen ym. 2005). Vaikutuksia huoman-

neista vanhemmista suuri osa ilmoitti lapsensa muuttuvan väsyneemmäksi ja ärtyi-

semmäksi pitkän ruutuajan jälkeen, mitä ei ole tieteellisissä tutkimuksissa tutkittu. 

Sekä YLEn (2013) kyselyyn että De Deckerin ym. (2012) tutkimukseen osallistuneet 

vanhemmat raportoivat myös lapsensa tulevan liiallisesta ruutuajasta ärtyisemmäksi 

ja väsyneemmäksi sekä saavan jopa raivokohtauksia ruutuajan loppuessa. 

7.2 Luotettavuus, yleistettävyys ja rajoitukset 

Tutkimuksen osallistujat valittiin harkinnanvaraisella näytteellä, minkä vuoksi tutki-

muksen tuloksia ei voi yleistää (Vehkalahti 2008, 43–44). Harkinnanvaraista näytettä 

käytettiin tutkittavien valinnassa, koska satunnaisotanta perusjoukosta olisi ollut tur-

han työläs tapa toteuttaa kandidaatin tutkielmassa. Jos otos olisi kerätty satunnaisesti 

valituista päiväkodeista, olisi tulosten yleistäminen koskemaan jyväskyläläisiä var-

haiskasvatusikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan voinut olla mahdollista. 

Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa tässä tutkimuksessa vanhempia pyydettiin 

täyttämään oma lomakkeensa jokaisesta sen saaneesta lapsesta (vrt. Rideout 2011; 

2013; Suoninen 2011; 2014). Näin otoksen koko lasten osalta pyrittiin pitämään mah-

dollisimman suurena. Tavoitteena tällä ratkaisulla oli lisätä tutkimuksen yleistettä-

vyyttä. Sisarusten sisällyttäminen aineistoon oli kuitenkin ongelmallista vertailtaessa 

vanhempien käsityksiä sopivista ruutuajoista sekä verratessa vastauksia vanhempien 

ominaisuuksien suhteen, koska tällöin osa vanhemmista saattoi olla edustettuna näyt-

teessä useampaan kertaan. Vaikka sisarusten sisällyttämisellä pyrittiin tutkimuksen 

luotettavuuden lisäämiseen, voi olla, että kyseinen ratkaisu johti ainakin joiltain osin 

tutkimuksen luotettavuuden heikkenemiseen. Luotettavuuden heikkenemisen olisi 

tältä osin voinut välttää pyytämällä vanhempia täyttämään vain yhden lomakkeen, 

vaikka niitä olisi tullut perheeseen lasten mukana useampia. Lomakkeet olisi voitu 
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myös suunnitella niin, että sisarusten lomakkeet olisi ollut mahdollista merkitä jolla-

kin tapaa, jolloin tutkija olisi voinut huomioida sisarusten vanhemman toistuvuuden 

tulosten analysoinnissa. Vanhempi olisi voinut esimerkiksi valita vaihtoehdon ”olen 

vastannut kysymykseen toisen lapsen lomakkeessa”. 

Tutkimukseen osallistui vain kaksi alle kaksivuotiasta, mikä ei ole tarpeeksi kat-

tava otos kuvaamaan tämän ikäisten lasten ruutuaikaa. Pienten lasten osuuden vä-

hyys vastanneista voi johtua esimerkiksi siitä, etteivät vanhemmat koe taaperoikäis-

ten lastensa käyttävän niin paljoa aikaa ruutujen ääressä, että olisivat kokeneet tutki-

mukseen osallistumisen tarpeelliseksi. Toisaalta pienimpien lasten perheiden arki voi 

myös olla raskaampaa ja hektisempää kuin vanhempien lasten perheiden arki, minkä 

vuoksi taapero- ja vauvaikäisten lasten vanhemmilla ei ole saattanut olla resursseja 

vastata kyselyyn. Kahden muun ikäryhmän edustavuus oli hyvä. Alle kaksivuotiai-

den vanhempien vastausaktiivisuutta olisi voitu lisätä esimerkiksi karhuamalla lo-

makkeita vanhemmilta jälkikäteen tai mahdollisesti henkilökohtaisella kontaktilla 

vastaajiin. Kyselylomakkeen ja siten myös tutkimuksen rajaaminen nimenomaan alle 

kaksivuotiaiden lasten vanhempiin olisi voinut myös sitouttaa pienimpien lasten van-

hempia osallistumaan tutkimukseen. 

Kuten jo aiemmin luvussa 5.3.1 mainittiin, tässä tutkimuksessa mitattu ruutu-

aika perustui täysin lasten vanhempien subjektiiviseen raportointiin lasten ruutu-

ajasta. Vaikka parent proxy report -aineistonkeruutavan oletettiin olevan luotettava 

tapa tutkia alle kouluikäisten lasten ruutuaikaa, on tuloksia tarkasteltava varauksella. 

Vanhempia ei ohjattu toteuttamaan vastaamista päiväkirjamaisesti eli niin, että he oli-

sivat mitanneet tarkkaan lapsen ruutuaikaa yhtenä vapaapäivänä ja arkipäivänä, 

minkä vuoksi ruutuaikamäärät ovat vanhempien arvioita. Toisaalta myös aiemmissa 

tutkimuksissa mitatut ruutuajat ovat pohjautuneet vanhempien arvioille, jolloin aiko-

jen tarkkuudessa ei välttämättä ole suurta eroa (esim. Rideout 2011; 2013; Pirnes 2010). 

Vanhempien ilmoittamat ruutuajan vaikutukset lapsiin olivat lähes yksinomaan 

negatiivisia. Vanhempien havaintojen negatiivisuuteen voi vaikuttaa media, jossa 

ruutuaikaa ja sen vaikutuksia on käsitelty viimevuosien aikana hyvinkin negatiivi-

sesta näkökulmasta (esim. Helsingin sanomien verkkosivut 2015; YLE 2014). Toisaalta 

vanhempien vastauksiin on voinut vaikuttaa myös kysymyksen asettelu. Vanhem-

pien omat median muokkaamat asenteet voivat ohjata vanhemman tulkitsemaan 
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”ruutuajan vaikutukset” negatiivisina vaikutuksina. Kysymys, jossa olisi pyydetty 

kuvaamaan ”ruutuajan positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia” olisi voinut tuottaa 

erilaisia vastauksia. Näin ollen tästä tutkimuksesta ei voi tehdä johtopäätöstä, että 

ruutulaitteen vaikutukset lapsiin olisivat vanhempien mielestä yksinomaan negatiivi-

sia. Tulosten valossa voidaan kuitenkin pohtia, ovatko vanhempien näkemykset ja 

asenteet ruutulaitteita ja niiden käyttöä kohtaan todellisuudessa näin kahtia jakautu-

neet; puolen vanhempien mielestä ruutuajan pituudella ei ole vaikutusta heidän lap-

seensa, kun taas toinen puoli näkee liiallisella ruutuajalla olevan lähes yksinomaan 

negatiivisia vaikutuksia heidän lapseensa. 

Tämän tutkimuksen vahvuuksiin kuuluivat monidata-, monimetodi- sekä mo-

nitutkijatriangulaatioiden hyödyntäminen. Aineiston vertaaminen aiempiin tutki-

muksiin ja sen analysointi sekä laadullisesti että määrällisesti lisäsivät tutkimuksen 

luotettavuutta (Metsämuuronen 2009, 115; 266). Lisäksi määrällisessä analyysissä 

hyödynnettiin useita eri analyysimenetelmiä, millä lisättiin tutkimuksen tulosten luo-

tettavuutta. Laadullisen lähestymistavan hyödyntäminen saman aiheen tutkimisessa 

tarjosi mahdollisuuden tarkastella ruutuaikailmiötä useammasta eri näkökulmasta 

sekä tutkia vanhempien näkemyksiä laajemmin. Tutkielman vahvuutena voidaan 

nähdä laaja ja syvä perehtyminen ilmiön teoriataustaan sekä kansainvälisiä että koti-

maisia lähteitä hyödyntäen. 

Tutkimus toteutettiin samanaikaisesti toisen samaa aineistoa hyödyntäneen kan-

didaatin tutkielman kanssa, mikä tarjosi mahdollisuuden tehdä tiivistä yhteistyötä 

opiskelijakollegan kanssa. Opiskelijakollegan kanssa tehty yhteistyö auttoi lisäämään 

tutkimuksen luotettavuutta, koska aineistonkeruu suunniteltiin ja toteutettiin yh-

dessä. Saman aineiston tutkiminen useamman tutkijan voimin eri näkökulmista lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää myös onnistu-

neesti laadittua kyselylomaketta, mitä parityöskentely myös auttoi. Lomakkeella saa-

tiin vastauksia siihen, mitä haluttiin tutkia. 

7.3 Tutkimuksen anti ja jatkotutkimustarpeet 

Tämä tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuajat 

sekä heidän vanhempiensa ruutuaikasuositukset vaihtelevat perheestä toiseen todella 
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suuresti. Osalla lapsista ruutuaikaa päivässä voi olla jopa kahdeksan tuntia, kun osalla 

sitä ei ole lainkaan. Osa vanhemmista kokee, ettei ruutuajan määrällä ole vaikutuksia 

heidän lapseensa ja että sopiva ruutuaika varhaiskasvatusikäiselle lapselle voi olla yli 

kaksikin tuntia päivässä, kun taas osa vanhemmista raportoi lukuisia ruutuajan vai-

kutuksia sekä haluaisi rajoittaa pienten lasten ruutuajan mahdollisimman vähäiseksi. 

Nämä tulokset yhdistettynä teoreettisessa viitekehyksessä esiin tuotuihin ruutuajan 

vaikutuksiin ja kansainvälisiin suosituksiin, vahvistavat näkemystä siitä, että myös 

Suomessa yleisiä ruutuaikasuosituksia tai edes jonkinlaisia suuntaa antavia ohjeita 

olisi hyvä asettaa varhaiskasvatusikäisille lapsille ja informoida niistä lasten vanhem-

pia. 

Vaikka ruutulaitteet tarjoavat uuden tavan oppia ja tehdä erilaisia asioita, niiden 

tutkittuja vaikutuksia ei tule sivuuttaa. Niin vanhempien kuin myös varhaiskasvatta-

jien positiivinen asenne ruutulaitteiden käyttöä kohtaan ei poista niiden liikakäytön 

vaikutuksia lapseen. Ruutulaitteiden käytön tarjoamien positiivisten mahdollisuuk-

sien vuoksi niiden käyttöä ei tulisi myöskään välttää tai pelätä, vaan tulisi löytää tapa, 

jolla niiden käytöstä saataisiin turvallisesti irti maksimaalinen opetuksellinen ja viih-

teellinen hyöty. 

Tämän tutkielman katsaus teoriataustaan osoitti, että varhaiskasvatusikäisten 

ruutuaikaa tarkasti mittaavien tutkimusten kohdalla näyttäisi Suomessa olevan 

aukko, vaikka ruutuaika ja sen vaikutukset lapsiin ovat olleet esillä viime vuosien ai-

kana mediassa. Tämä tutkimus tuotti suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka paljon var-

haiskasvatusikäisillä lapsilla on keskimäärin ruutuaikaa Suomessa. Tutkimuksessa ei 

kuitenkaan kyetty tutkimaan alle kaksivuotiaiden lasten ruutuaikaa, eikä ottamaan 

huomioon mahdollista passiivisen ruutuajan määrää, vaikka sen mahdollisista vaiku-

tuksista tutkimustuloksiin oltiin tietoisia. Passiivinen ruutuaika voi lisätä lasten ruu-

tuajan määrää entisestään (Valkonen ym. 2005). Tässä tutkimuksessa havaittiin että 

osalla lapsista mahdollisuus altistua runsaallekin passiiviselle ruutuajalle oli suuri. 

Passiivinen ruutuaika voi vaikuttaa lapsen kehitykseen monin eri tavoin (ks. Bittman 

ym. 2011; Kirkorian ym. 2009; Paavonen ym. 2006; Schmidt ym. 2008), minkä vuoksi 

sen ottaminen huomioon jatkotutkimuksissa olisi tärkeää. Tämän tutkimuksen tulos-

ten valossa tulevaisuudessa olisi tärkeää kehittää luotettavia tapoja mitata varhaiskas-
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vatusikäisten lasten ruutuaikaa sekä tapoja saada alle kaksivuotiaat ja heidän van-

hempansa mukaan tutkimukseen. Kuten tästä tutkielmasta on käynyt ilmi, ruutuaika 

on ilmiönä laaja, minkä vuoksi eri näkökulmista siitä tehtäville tutkimuksille on tilaa 

etenkin Suomen tutkimuskentällä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että etenkin 2–4-vuotiaiden lasten ruutuajat olivat ris-

tiriidassa heidän vanhempiensa ilmoittamien ruutuaikasuositusten kanssa. Tästä 

syystä olisi tärkeää tehdä laajempaa tutkimusta samasta aiheesta ja erityisesti kiinnit-

tää huomioita alle viisivuotiaisiin lapsiin. Tämä löydetty ristiriita tarjoaa tietoa var-

haiskasvatuksen kentälle siitä, että vanhemmat saattavat kaivata neuvoja ja ohjeis-

tusta, kuinka lapsen ruutuaikaa pystyisi säännöstelemään parhaiten ja tekemään siitä 

lapselle sekä turvallista että hyödyllistä toimintaa. Syitä tälle ristiriidalle voidaan tois-

taiseksi vain arvailla. Jatkotutkimukset tästä aiheesta ja esimerkiksi vanhempien iän 

ja koulutustason yhteyksistä tähän ristiriitaan olisivat perusteltuja. Tässä tutkimuk-

sessa taustamuuttujien, kuten vanhempien ominaisuuksien ja ruutuajan välisten yh-

teyksien tarkemmalle tarkastelulle ei ollut mahdollisuutta kandidaatin tutkielman ra-

jallisten resurssien vuoksi.  

Vanhempien raportoimien ruutuajan vaikutusten myötä tutkimuksille, jotka sel-

vittäisivät väsymyksen ja ärtyisyyden ilmenemistä ruutuajan jälkeen lapsessa, olisi 

olemassa paikkansa. Olisi mielenkiintoista selvittää, onko tämä vanhempien havainto 

perusteltu ja mistä se voisi mahdollisesti johtua; onko taustalla syynä lasten oirehti-

minen ruutulaiteriippuvuudesta vai esimerkiksi ruutulaitteiden sisältöjen intensi-

teetti. Television katselun vaikutuksia on tutkittu paljon, mutta uusimpien laitteiden 

vaikutuksista ei ole juurikaan tutkimustietoa nimenomaan niiden uutuuden vuoksi 

(ks. Schramm 1997; Lahikainen & Arminen 2015). Vanhemmat ovat kuitenkin mainin-

neet tabletit vastauksissaan, minkä pohjalta voidaan päätellä, että myös uusilla ruu-

tulaitteilla on vaikutuksia pieniin lapsiin. Näin ollen jatkotutkimukset voisivat keskit-

tyä selvittämään näiden uusien laitteiden sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuk-

sia lapsiin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake ja saatekirje 

Tässä tutkimuksessa on käytetty oheisen kyselylomakkeen kysymyksiä 1–13, 16, 18, 

22–29. 
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ARVOISAT HUOLTAJAT 

Oheisen kyselyn avulla kartoitetaan päiväkoti-ikäisten lasten viihde-elektroniikan 

käyttöä ja ruutuaikaa. Kyselylomakkeella kerätään aineisto kahteen Jyväskylän yli-

opiston varhaiskasvatustieteen kandidaatin tutkielmaan, jotka valmistuvat kevään 

2015 aikana. Tutkielmien aiheet ovat: 

1  Varhaiskasvatusikäisten lasten ruutuaika ja vanhempien näkemyksiä siitä  

2  Päiväkoti-ikäisten lasten viihde-elektroniikan käyttö kotona 

Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa vain noin 10 minuuttia. 

Kyselylomakkeella tiedustellaan: 

- Lapsen tiedot 

- Viihde-elektroniset laitteet lapsiperheen kotona 

- Lapsen laitteiden käytön määrä 

- Lapsiperheen viihde-elektroniikan käyttötottumuksia 

- Lomakkeen täyttäjän tiedot 

Täyttäkää lomake yhden päiväkoti-ikäisen lapsen osalta. Mikäli taloudessanne on 

useampi päiväkoti-ikäinen lapsi, joka on saanut lomakkeen, toivoisimme Teidän täyt-

tävän heistä jokaisesta oman lomakkeensa. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään luotta-

muksellisesti. Yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa täytetyistä kyselylomakkeista 

eikä valmiista kandidaatin tutkielmista. 

Vastaamalla oheiseen kyselyyn ja palauttamalla sen lapsenne päiväkotiryhmässä 

olevaan palautuslaatikkoon annatte luvan käyttää lomakkeen tietoja tutkimustar-

koitukseen. Pyydämme Teitä palauttamaan lomakkeen keskiviikkoon 11.3.2015 

mennessä. 

Mikäli Teillä herää kysymyksiä lomakkeen täyttämisestä tai tutkimuksistamme, voitte 

olla meihin yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

Kiitos vastauksistanne ja vaivannäöstänne jo etukäteen! 

Maria Alanko, opiskelija  Veera Pylkkänen, opiskelija 

Jyväskylän yliopisto,   Jyväskylän yliopisto, 

Kasvatustieteiden tiedekunta,  Kasvatustieteiden tiedekunta, 

Varhaiskasvatus   Varhaiskasvatus 

maria.s.m.alanko@student.jyu.fi  veera.k.pylkkanen@student.jyu.fi  

040 7771728    044 5240893 

mailto:maria.s.m.alanko@student.jyu.fi
mailto:veera.k.pylkkanen@student.jyu.fi


 
 

 

 

  

TELEVISIO JA OHEISLAITTEET 

5. Kuinka monta seuraavia laitteita taloudestanne löytyy? Jos taloudessanne ei ole kyseistä 

laitetta, merkitkää lukumääräksi 0. 

Laite Lukumäärä 

Televisio  

Projektori/videotykki  

TV-ohjelmien tallennusväline (esim. tallentava digi-

boksi, ulkoinen kovalevy) 

 

TV:een liitettävä pelikonsoli (esim. Playstation, Xbox, 

Nintendo Wii) 

 

DVD- tai Blu-ray-soitin  

VHS-nauhuri  

 

LAPSEN TAUSTATIEDOT 

1. Lapsen ikä: ______v _____kk 

 

2. Lapsen sukupuoli. Ympyröikää sopiva vaihtoehto.  

1 Tyttö         

2 Poika   

3 Muu 

4 En halua vastata 

 

3. Minkä ikäisiä muita lapsia taloudessanne asuu? Ilmoittakaa muiden lasten syntymävuo-

det vanhimmasta lapsesta nuorimpaan: 

__________________________________________ 

 

4. Asuuko lapsi taloudessanne koko ajan vai osan ajasta? Ympyröikää sopiva vaihtoehto. 

1 Koko ajan 

2 Yli puolet ajasta 

3 Puolet ajasta 

4 Alle puolet ajasta 
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6. Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia laitteita kotona? Rastittakaa sopivin vaihtoehto. 

 

Laite 
Ainakin 
kerran 
päivässä 

Melkein 
joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuussa 

Harvem-
min kuin 
kerran 
kuussa 

Ei  
koskaan 

Televisio 
      

Projektori/ video-
tykki 

      

TV-ohjelmien tal-
lennusväline  

      

TV:een liitettävä 
pelikonsoli  

      

DVD- tai Blu-ray-
soitin 

      

VHS-nauhuri 
      

 

7. Kuinka paljon aikaa lapsi käytti television ja edellä mainittujen oheislaitteiden ääressä 

yhteensä? Merkitkää 0, jos ei lainkaan. 

Edellisenä arkipäivänä*    ______tuntia ______minuuttia päivässä 

Edellisenä vapaapäivänä* ______tuntia ______ minuuttia päivässä 

* Arkipäivällä tarkoitamme päivää, jolloin lapsi on päiväkodissa.  

   Vapaapäivällä tarkoitamme päivää, jolloin lapsi ei ole päiväkodissa. 

 

 

TIETOKONEET 

8. Kuinka monta seuraavia laitteita taloudestanne löytyy? Jos taloudessanne ei ole kyseistä 

laitetta, merkitkää lukumääräksi 0. 

Laite Lukumäärä 

Pöytätietokone 
 

Kannettava tietokone 
 

Tablettitietokone** (esim. iPad, Android-tabletti, Win-
dows-tabletti) 

 

** Huom. ei älypuhelin 
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MUUT KANNETTAVAT LAITTEET 

11. Kuinka monta seuraavia laitteita taloudestanne löytyy? Jos taloudessanne ei ole kyseistä 

laitetta, merkitkää lukumääräksi 0. 

Laite Lukumäärä 

Älypuhelin (esim. kosketusnäytöllinen ja internetyh-
teydellä varustettu puhelin) 

 

Perinteinen matkapuhelin  
 

E-kirjojen lukulaite (esim. Kindle) 
 

Käsipelikonsoli (esim. Nintendo DS, PSP) 
 

Ruudulliset digitaaliset soittimet (esim. Ipod Touch, 
Walkman) 

 

Kannettava DVD-soitin 
 

 

9. Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia laitteita kotona? Rastittakaa sopivin vaihtoehto. 

Laite 
Ainakin 
kerran 
päivässä 

Melkein 
joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuussa 

Harvem-
min kuin 
kerran 
kuussa 

Ei  
koskaan 

Pöytätietokone 
      

Kannettava tieto-
kone 

      

Tablettitietokone 
      

 

10.  Kuinka paljon aikaa lapsi käytti seuraavien laitteiden ääressä? Merkitkää 0, jos ei lain-

kaan. 

Laite Edellisenä arkipäivänä Edellisenä vapaapäivänä 

Pöytätietokone ____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 

Kannettava tietokone ____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 

Tablettitietokone ____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 
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12. Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia laitteita kotona? Rastittakaa sopivin vaihtoehto. 

Laite 
Ainakin 
kerran 
päivässä 

Melkein 
joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuussa 

Harvem-
min kuin 
kerran 
kuussa 

Ei  
koskaan 

Älypuhelin 
      

Perinteinen mat-
kapuhelin 

      

E-kirjojen luku-
laite 

      

Käsipelikonsoli 
      

Ruudulliset digi-
taaliset soittimet  

      

Kannettava DVD-
soitin 

      

13. Kuinka paljon aikaa lapsi käytti seuraavien laitteiden ääressä? Merkitkää 0, jos ei lain-

kaan. 

Laite Edellisenä arkipäivänä Edellisenä vapaapäivänä 

Älypuhelin ____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 

E-kirjojen lukulaite ____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 

Käsipelikonsoli ____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 

Ruudulliset digitaali-
set soittimet  

____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 

Kannettava DVD-soi-
tin 

____tuntia _____minuuttia ____tuntia _____minuuttia 

 

MUSIIKKILAITTEET 
14. Kuinka monta seuraavia laitteita taloudestanne löytyy? Jos taloudessanne ei ole kyseistä 

laitetta, merkitkää lukumääräksi 0. 

Laite Lukumäärä 

Ruuduton kannettava musiikkisoitin (esim. Ipod Shuf-
fle) 

 

Radio, stereot, Cd-soitin tai C-kasettisoitin 
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VIIHDE-ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖTOTTUMUKSET 

16. Missä muualla kuin kotona lapsella on mahdollisuus käyttää erilaisia ruutulaitteita? 

Ottakaa huomioon seuraavat laitteet: televisio ja oheislaitteet, tietokoneet ja muut kannet-

tavat laitteet. Ympyröikää kaikki sopivat vaihtoehdot. 

1 Autossa 

2 Sukulaisten luona 

3 Ystävän luona 

4 Päiväkodissa 

5 Harrastuksissa 

6 Muualla, missä?__________________________________________________________ 

7 Ei missään muualla 

 

17. Kuinka paljon aikaa lapsi käyttää päivittäin erilaisten ruutulaitteiden ääressä muualla 

kuin kotona? Ympyröikää sopivin vaihtoehto. 

 

Edellisenä arkipäivänä:  Edellisenä vapaapäivänä: 

1 Alle 20 minuuttia  1    Alle 20 minuuttia 

2 20–39 minuuttia  2    20–39 minuuttia 

3 40–60 minuuttia  3    40–60 minuuttia 

4 Yli tunti   4    Yli tunti 

5 En osaa sanoa   5    En osaa sanoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia laitteita kotona? Rastittakaa sopivin vaihtoehto. 

Laite 
Ainakin 
kerran 
päivässä 

Melkein 
joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuussa 

Harvem-
min kuin 
kerran 
kuussa 

Ei  
koskaan 

Ruuduton kannet-
tava musiikkisoi-
tin 

      

Radio, stereot, Cd-
soitin tai C-kasetti-
soitin 
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RUUTUAIKA 

22. Vastasitte kysymyksissä 7, 10 ja 13 lastenne ruutuaikaa koskeviin kysymyksiin. Poikke-

siko kysytty edellinen arki- tai vapaapäivä lapsen normaalista päivittäisen ruutuajan 

suhteen? Ympyröikää sopivin vaihtoehto sekä arki- että vapaapäivän osalta. 

 

Edellinen arkipäivä                   Edellinen vapaapäivä 

1               Kyllä, enemmän ruutuaikaa kuin normaalisti                   1 

2               Kyllä, vähemmän ruutuaikaa kuin normaalisti           2 

3                    Päivä ei poikennut normaalista           3 

 

23. Mikä on mielestänne sopiva päivittäinen kokonaisruutuaika eri-ikäisille lapsille? 

Ottakaa huomioon seuraavat laitteet: televisio ja oheislaitteet, tietokoneet ja muut kannet-

tavat laitteet. 

Alle 2-vuotiaalle:  _____tuntia_______minuuttia päivässä 

2–4-vuotiaalle: _____tuntia_______minuuttia päivässä 

5–7-vuotiaalle: _____tuntia_______minuuttia päivässä 

 

 

 

 

18. Kuinka usein kotona ollessanne TV on päällä, vaikkei kukaan katsoisi sitä? Ympy-

röikää sopivin vaihtoehto. 

1   Aina 2   Usein 3   Joskus 4   Harvoin    5   Ei koskaan 

19. Kuinka usein lapsi käyttää enemmän kuin yhtä aikaisemmin käsitellyistä laitteista sa-

manaikaisesti? Huom. Laskekaa televisio ja sen kautta käytettävät oheislaitteet yhdeksi 

laitteeksi. Ympyröikää sopivin vaihtoehto. 

1  Aina 2   Usein 3   Joskus 4   Harvoin    5   Ei koskaan 

20. Jos lapsi käyttää useampaa laitetta samanaikaisesti, kuinka montaa laitetta hän silloin 

yleensä käyttää yhtä aikaa? Huom. Laskekaa televisio ja sen kautta käytettävät oheislait-

teet yhdeksi laitteeksi. Ympyröikää sopivin vaihtoehto. 

1 Kahta 

2 Kolmea 

3 Useampaa kuin kolmea 

4 Lapsi ei käytä useampaa laitetta samanaikaisesti 

21. Jos lapsi käyttää useampaa laitetta samanaikaisesti, mitä nämä laitteet ovat? Kirjoittakaa 

yleisin laiteyhdistelmä.  

Esimerkki 1: dvd-soitin (sisältää myös television) + radio 

Esimerkki 2: televisio (sisältää vain television) + tablettitietokone + cd-soitin 

_________________________ + ________________________ +_______________________ 

+_________________________ 
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Kysely päättyy tähän. 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
Jokainen vastaus on meille erittäin tärkeä. 

 

TÄYTTÄJÄN TAUSTATIEDOT 

Mikäli täyttäjiä on useampi, täyttäkää tiedot vain yhden täyttäjän osalta. 

26. Lomakkeen täyttäjä. Ympyröikää sopiva vaihtoehto.      

1   Isä/isäpuoli 2   Äiti/ äitipuoli 3   Muu huoltaja 

27. Täyttäjän syntymävuosi.  

______________________ 

28. Täyttäjän äidinkieli. Ympyröikää sopiva vaihtoehto. 

1   Suomi  2   Ruotsi  3   Muu 

29. Täyttäjän koulutus. Ympyröikää sopiva vaihtoehto. 

1 Ei koulutusta 

2 Peruskoulu (kansakoulu/keskikoulu) 

3 Toisen asteen koulutus (lukio/ammattikoulu) 

4 Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto (alempi/ylempi, kandidaatti/maisteri) 

5 Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori) 

6 Muu, mikä?____________________________________ 

24. Oletteko huomanneet ruutuajan pituudella olevan vaikutusta lapseenne? Esimerkiksi 

uneen, käytökseen tai leikkiin. Ympyröikää sopivin vaihtoehto. 

1      Kyllä  2     Ei  3    En osaa sanoa 

25. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, mitä vaikutuksia olette havainneet? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


