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Lapset, nuoret ja älylaitteet
Kustannus Oy Duodecim 2019

Älylaitteet ja stressi: Aiheuttajat, seuraukset
ja hallintakeinot
Markus Salo, Henri Pirkkalainen

(ingressi alkaa)
Teknostressi on keskeinen teknologian käytön haittavaikutus, jota lapsille ja
nuorille aiheuttavat esimerkiksi jatkuvasti keskeyttävät ilmoitukset, teknologinen
turvattomuus ja sosiaalisten verkostopalveluiden tuomat itsetuntopaineet.
Teknostressiä ja sen seurauksia on mahdollista vähentää sekä ongelma- että
tunnekeskeisillä keinoilla, kuten älylaitteiden asetusten kattavalla hallinnalla ja
rauhallisemmalla suhtautumisella teknologian käyttöön.
(ingressi loppuu)

(tapauslaatikko alkaa)

”Jos ihminen nykyään ei saa kiinni toista 15 minuutissa, niin väki rupee
ajattelemaan, että onko se kuollu… Se on vähän ahdistava juttu, mikä nykyään
elämässä on, että tavallaan on velvoitettu vastaamaan reaaliajassa kun tulee
sähköpostia, Whatsappia tai [viestiä] sosiaalisen median kautta.” – Haastatellun
älypuhelimen käyttäjän kuvaus yhdestä teknostressin ilmenemismuodosta.

(tapauslaatikko loppuu)

Stressillä tarkoitetaan puhekielessä useimmiten ihmisen negatiiviseksi kokemaa
kuorman ja paineen tunnetta. Stressi on yleismaailmallinen ilmiö, ja sillä on
monenlaisia haittavaikutuksia: stressin on havaittu muun muassa heikentävän
onnellisuutta ja hyvinvointia, aiheuttavan kireyttä ihmisten välisiin suhteisiin,
vähentävän työntekijöiden tehokkuutta, lisäävän sairauslomapäiviä sekä
kasvattavan terveydenhoidon kustannuksia. Lähes jokainen onkin kokenut
stressiä jossain muodossa ja kärsinyt sen tuomista suuremmista tai pienemmistä
haitoista. Erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa koetut stressitilanteet voivat
vaikuttaa esimerkiksi toiminnan, tunteiden säätelyn ja itsetunnon kehittymiseen.

Stressin yleisyyden ja sen konkreettisten haittojen vuoksi aihetta on tutkittu useita
vuosikymmeniä esimerkiksi psykologian, sosiologian sekä lääketieteen aloilla.
Tunnetuimpien stressitutkijoiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Richard Lazarus
ja Susan Folkman, jotka määrittelevät stressin tarkemmin: stressillä tarkoitetaan
sellaista ihmisen ja ympäristön välistä tilannetta, jossa ihminen kokee omien
voimavarojensa olevan riittämättömiä tilanteen vaatimuksiin ja haasteisiin
nähden. Tässä luvussa keskitytäänkin stressiin psykologisena ilmiönä ihmisen
ajatusten, kokemusten ja käyttäytymisen näkökulmasta, vaikka stressiä on
mahdollista tarkastella myös fysiologian tai biologian perspektiivistä esimerkiksi
kehon fyysisten reaktioiden kautta. Luku keskittyy lisäksi negatiiviseen stressiin,
vaikka stressillä on myös positiivinen puoli. Siinä missä negatiivinen stressi viittaa
haitalliseen kuormitukseen ja rasitukseen, voi positiivinen stressi ilmentyä
innostuneisuutena ja mahdollistaa erilaisten haasteiden selättämisen (esim.
aikataulutavoitteen saavuttamisen).
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Stressaavia tilanteita voi ilmetä niin suurissa kuin pienissäkin
elämäntapahtumissa. Tutkimuksissa suuriin ja stressaaviin elämäntapahtumiin
ovat lukeutuneet esimerkiksi vakavat sairaudet, läheisten menehtymiset, avioerot
sekä irtisanotuksi joutumiset. Pienempiäkään tapahtumia ei ole syytä vähätellä,
sillä ihmiset voivat kokea vakavaakin stressiä esimerkiksi jokapäiväisistä
väittelyistä tai riidoista ja toistuvista liikenneruuhkista.

Stressiä on lähestytty hyvin monista näkökulmista. Aiempiin suosittuihin
näkökulmiin kuuluivat keskittyminen joko stressaaviin elämäntapahtumiin tai
ihmisten reaktioihin tapahtumatilanteissa. Myöhemmin suhteellisen
yhteisymmärryksen näyttäisi kuitenkin saavuttaneen Lazaruksen ja Folkmanin
näkökulma, jossa nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät: stressi muodostuu
tapahtumien ja ihmisten reagoimisen vuorovaikutuksessa. Keskeistä tämän
näkökulman mukaan on se, että stressi on varsin omakohtaista ja subjektiivista.
Kaksi eri henkilöä voi kokea täsmälleen samanlaisen tapahtuman eri tavoin. Siinä
missä joku voi kokea esimerkiksi jatkuvan älypuhelimen kautta tulevan
informaatiotulvan erittäin stressaavaksi, toista vastaava tilanne ei välttämättä
haittaa.

Lapset ja nuoret eivät useinkaan pysty vastaamaan stressaaviin tapahtumiin ja
ulkoisiin vaatimuksiin aikuisten tavoin. Esimerkiksi jatkuvalle informaatiotulvalle
altistuminen voi olla lasta hämmentävä kokemus, jonka hallinta voi tuntua
haastavalta tai mahdottomalta. Vastaavasti nuorelle esimerkiksi informaatiotulvan
kautta välittyvä sisältö voi aiheuttaa itsetuntopaineita ja vaatimusta jatkuvasta
tavoitettavuudesta.

Mitä teknostressi tarkoittaa?

Olemme viime vuosikymmenet saaneet nauttia älylaitteiden luomista
mahdollisuuksista, kätevyyksistä, elämyksistä ja nautinnoista. Niitä lainkaan
väheksymättä teknologian ripeä kehitys ja yleistyminen ovat synnyttäneet
tarpeen tarkastella keskeistä teknologian negatiivista vaikutusta ja yhtä stressin
erityismuotoa, teknostressiä.

Termillä teknostressi viitataan stressiin, joka aiheutuu teknologian käytöstä tai
välittyy sen kautta. Termin kehitti psykologi Craig Brod 1980-luvulla, jolloin hän
teki havaintoja kotitietokoneiden käytöstä niin työpaikoilla kuin ihmisten kotona.
Hän havainnoi teknologian negatiivisia vaikutuksia ja kuvasi niiden koostetta
modernin elämän sairaudeksi. Jo tuolloin hän pani merkille, että esimerkiksi
lasten ja nuorten tietokoneiden ääressä viettämät pitkät pelisessiot saattoivat
vaikuttaa heidän mielialoihinsa myös negatiivisesti ja luoda perheen sisäisiä
kitkoja. Vaikka pelaamisella on todettu olevan positiivisiakin vaikutuksia, on myös
negatiiviset vaikutukset huomioitava. Erityisesti jatkuvasti mukana kulkevat
älylaitteet tuovat ilmiön lähestulkoon jokaisen niitä käyttävän ihmisen arkeen.

Yhden näkemyksen mukaan teknologia itse voi olla ongelman ydin ja stressin
aiheuttaja. Tämän ajatuksen mukaan henkilö voi kokea tuskallista kuormaa
esimerkiksi teknologian liiallisen monimutkaisuuden ja sen jatkuvan muutoksen
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vuoksi. Stressi onkin usein läsnä muutostilanteissa, joten on sinänsä
ymmärrettävää, että stressiä syntyy ihmisten ja ainakin aluksi monimutkaisilta
tuntuvien, jatkuvasti uudistuvien teknologioiden kohtaamisissa. Tätä näkemystä
täydentää ymmärrys siitä, että teknologia voi välittää ja vahvistaa esimerkiksi
toisten ihmisten aiheuttamaa stressiä. Henkilö voi kokea esimerkiksi ympäri
vuorokauden tulvivat toisten lähettämät pikaviesti-ilmoitukset erittäin raskaiksi
käsitellä. Tällöin stressin lähtöpisteenä voidaan periaatteessa pitää toisten
ihmisten käyttäytymistä, vaikkakaan se ei tulisi ilmi samassa määrin ilman
viestejä kokoavia ja niistä ilmoittavia älylaitteita. Molemmissa tapauksissa
teknologian voidaan katsoa vaikuttavan merkittävästi tilanteeseen ja koettuun
stressiin, sillä vastaavia tilanteita ei ilman teknologiaa todennäköisesti samalla
tavalla ilmenisi.

Älylaitteisiin liittyykin erityispiirteitä, jotka ovat valitettavan otollisia stressin
muodostumiselle. Käsityksemme mukaan ihmisellä ei ole koskaan ennen
henkilökohtaisia älylaitteita ollut nykyihmiselle tyypillistä tilannetta, jossa 1)
henkilöä voidaan ”häiritä” globaalisti saapuvilla ilmoituksilla jatkuvasti
lähestulkoon missä tahansa, 2) henkilöllä on milloin tahansa pääsy miltei
lukemattomaan määrään informaatiota ja 3) henkilön arkiympäristö on täynnä
omien henkilökohtaisten älylaitteiden lisäksi myös monia muita kaikkialla läsnä
olevia älylaitteita ja ohjelmistoja (esimerkiksi älyesineitä, -vaatteita ja -autoja).
Tällaiset teknologiset erityispiirteet on otettava nykyistä paremmin huomioon niin
aikuisten kuin erityisesti lasten ja nuorten kannalta. Tulevaisuutta pohdittaessa
on muistettava, että tällaisen ”kaikkiallisen” teknologian määrä todennäköisesti
kasvaa merkittävästi lähes jokaisella elämän osa-alueella.

Teknostressin aiheuttajat ja seuraukset

Juuri teknologian jatkuva kehitys ja sen sulautuminen joka puolelle arkeemme voi
synnyttää uusia teknostressin ilmenemismuotoja, niiden aiheuttajia sekä
seurauksia. Tässä luvussa pyrimme koostamaan aiemman kirjallisuuden ja
omien tutkimustemme perusteella niistä lasten ja nuorten kannalta nykyhetken
keskeisimmät.

Teknostressiä voidaan ymmärtää hyödyntämällä aiemmin mainittua ymmärrystä
stressistä tapahtuman ja ihmisen reaktion yhdistelmänä. Tätä näkemystä ovat
hyödyntäneet tietojärjestelmätieteen tutkijat. Esimerkiksi professorit T. S. Ragu-
Nathan, Monideepa Tarafdar ja Ramakrishna Ayyagari kollegoineen ovat tehneet
edistyksellistä työtä teknostressin käsitteellistämisessä ja selittämisessä.

Teknostressin tutkimus keskittyi aiemmin työympäristöihin, sillä tietokoneet
yleistyivät ensin työvälineinä organisaatioiden ja yritysten käytössä. Sittemmin
teknostressitutkimus on laajentunut käsittelemään myös älypuhelimia sekä
vapaa-ajan älylaitteiden ja palveluiden käyttötilanteita, kuten sosiaalisia
verkostopalveluita (kuten nykyisin suositut Facebook, Instagram ja Snapchat),
pikaviestimiä (kuten Whatsapp) ja pelejä. Aiempi teknostressitutkimus on luonut
perustan ilmiön ymmärtämiselle tunnistamalla teknostressin aiheuttajia sekä
seurauksia (kuva 6.1).
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Teknostressille ovat professori Ragu-Nathan ja muut tutkijat löytäneet seuraavia
aiheuttajia (engl. stressors):

1. Teknologian ylikuormitus, jolla tarkoitetaan käyttäjän kohtaamisia liiallisen
informaation ja teknologisten toimintojen kanssa. Lasten ja nuorten
elämään liittyvänä konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita lukuisista
kodin älylaitteista tulviva liiallinen informaation määrä.

2. Teknologian tunkeutuminen, jolla tarkoitetaan teknologian liiallista
tuppautumista käyttäjän elämään. Teknologian tunkeutuminen aiheuttaa
esimerkiksi keskeytyksiä, joihin liittyy usein myös käyttäjän kokema tunne
siitä, että pitäisi olla jatkuvasti tavoitettavissa. Esimerkkeinä tästä toimivat
älylaitteiden ilmoitusäänet ja -valot, jotka keskeyttävät lasten ja nuorten
arjen tekemisiä, kuten kotitehtäviä, ja tärkeitä kodin rutiineita, kuten yhteisiä
ruokailuhetkiä.

3. Teknologian monimutkaisuus, jolla viitataan teknologian
epäymmärrettävyyteen, käytön vaikeuteen ja käyttöön tarvittaviin
oppimispanostuksiin. Lasten ja nuorten voi esimerkiksi olla hankala
ymmärtää uuden älylaitteen teknisiä toimintaperiaatteita tai sosiaalisen
verkostopalvelun päivitysten ja viestien tarkkoja yksityisyysasetuksia.

4. Teknologinen turvattomuus, joka mielletään siten, että käyttäjä kokee
teknologian paremmin taitavat ihmiset uhkaksi. Esimerkiksi lapsi tai nuori
voi pelätä, että toisten paremmat teknologiataidot voivat heikentää omaa
asemaa tietyssä sosiaalisessa yhteisössä, kuten kaveripiirissä tai
urheilujoukkueessa. Tämä teknostressin aiheuttaja voi välittyä myös
sosiaalisissa verkostopalveluissa toisten käyttäjien ja päivitysten
suuremman suosion kautta.

5. Teknologinen epävarmuus, jolla tarkoitetaan käyttäjän epävakautta
suhteessa teknologian jatkuviin ja nopeisiin muutoksiin. Niin lasten ja
nuorten kuin aikuistenkin arjessa ilmenevinä esimerkkeinä voidaan mainita
laitteistojen ja ohjelmistojen päivitykset sekä jatkuvasti ilmestyvät uudet
teknologiat.

6. Teknologinen riippuvuus, jolla tarkoitetaan yksinkertaistettuna käyttäjän
liiallista tukeutumista teknologiaan. Vaikka varsinaiselle teknologia-
addiktiolle ei ole olemassa universaalia määritelmää, lasten ja nuorten on
käytännössä havaittu ”koukuttuvan” älylaitteisiin ja peleihin muun muassa
niiden houkuttelevien piirteiden, lasten ja nuorten vielä kehitysvaiheessa
olevan itsesäätelykyvyn ja vanhempien vaillinaisen säännöstelyn vuoksi.
Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten keskeinen riippuvuuden ilmentymä näkyy
erityisesti tukeutumisena sosiaalisiin verkostopalveluihin kaverisuhteiden,
imagon, sosiaalisten tapahtumien ja muiden sosiaalisten toimintojen
hallinnassa. Addiktio ja teknostressi ovat toisistaan erillisiä käsitteitä, mutta
ne ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Älylaitteisiin liittyvää riippuvuutta
käydään tarkemmin läpi tämän kirjan luvussa 5.

Nämä aiheuttajat vastaavasti saavat aikaan rasitteita sekä muita negatiivisia
seurauksia (engl. strains). Seurauksia voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti.
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Yksilön hyvinvointiin liittyvät seuraukset
Erityisesti väsymyksen, turhautumisen ja uupumuksen tunteet ovat ihmiselle
tyypillisiä reaktioita tilanteisiin, joissa ihmisellä on niukasti voimavaroja vastata
teknostressin aiheuttajiin. Seuraukset voivat olla äärimmillään varsin suuria, ja
työympäristössä teknostressin on havaittu myötävaikuttavan jopa loppuun
palamiseen. Tutkimustemme mukaan käyttäjät kokevat älylaitteiden käytön
vaikuttavan unirytmiin ja nukkumiseen käytettävään aikaan. Nämä vaikutukset
voivat korostua etenkin lapsilla ja nuorilla. Älypuhelinta ja teknologiaa on suuri
houkutus käyttää sängyssä viimeiseksi ennen nukkumaanmenoa, yöllä viestien
saapuessa ja heti ensimmäisenä herätessä. Nämä voivat lyhentää nukkumis- ja
lepoaikaa erityisesti myöhäistämällä nukkumaanmenoa sekä herättämällä
keskellä yötä. Älylaitteiden vaikutuksista uneen kerrotaan tarkemmin tämän kirjan
unta käsittelevässä luvussa 3.

Keskittymiseen liittyvät seuraukset
Omissa tutkimuksissamme olemme huomanneet erityisesti älypuhelimien sekä
niillä käytettävien sosiaalisten informaatiovirtojen, pelien ja verkostopalveluiden
vaikuttavan käyttäjien kokemuksiin omasta keskittymisestä. Erityisesti monet
haastattelemamme nuoret ovat kuvanneet älylaitteiden jatkuvasti keskeyttävän
heitä esimerkiksi kotitehtäviä tehdessä ja opiskellessa tai ihan vain toisten
ihmisten kanssa keskustellessa. Jotkut nuoret kuvaavat, että yhteen asiaan
keskittymisen hetket ilman älylaitteita voivat olla erittäin harvassa. Myös
vanhemmat jakavat huolen siitä, että älylaitteet voivat häiritä opetuksen
tavoitteita, perheen yhteistä aikaa ja lasten itsenäisen ajattelun kehittämistä.

Sosiaaliset seuraukset
Sosiaaliset verkostopalvelut ovat ajassamme keskeisiä viestimisen, tapahtumien
ja muun sosiaalisen elämän kannalta. Siksi esimerkiksi omissa
tutkimuksissamme olemme tehneet havaintoja sosiaalisten verkostopalveluiden
negatiivisista vaikutuksista itsetuntoon, identiteettiin ja sosiaalisiin suhteisiin.
Vaikutukset on otettava vakavasti erityisesti lasten ja nuorten tilanteissa.

Sosiaaliset verkostopalvelut mahdollistavat oman elämän vertailemisen toisten
elämiin valikoidun viestinnän ja kiiltokuvamaisten päivitysten johdosta, mikä
saattaa joissain tapauksissa heikentää itsetuntoa tai kokemusta omasta
identiteetistä. Sen lisäksi, että oma elämä voi tällaisen vertailun yhteydessä
vaikuttaa muiden elämää tylsemmältä tai harmaammalta, muiden jatkuvat iloiset
päivitykset elämän mukavista tapahtumista ja onnistumisista voivat saada aikaan
tunteen, että jää itse jostain paitsi. Lisäksi sosiaaliset verkostopalvelut voivat
vaikuttaa positiivisten vaikutusten ohella myös negatiivisesti ihmisten välisiin
suhteisiin. Erityisesti tekstipohjaisen viestinnän rajoitukset ja niukkuus voivat
avata mahdollisuuksia väärintulkinnoille, kiistoille sekä jopa vihamielisille riidoille.
Vaikka palveluiden avulla on helppo olla yhteydessä satoihin ihmisiin ainakin
pinnallisesti, syvällisemmät jaetut kokemukset ja keskustelut voivat jäädä
vähemmälle. On tosin mainittava, että joskus teknologia voi esimerkiksi
videoyhteyksien avulla nimenomaan helpottaa pitkien ja toistuvien syvällisten
keskusteluiden muodostumista.
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Fysiologiset seuraukset
Vaikka tässä luvussa ei keskitytä fysiologisiin tai biologisiin seurauksiin, ovat
tutkijat tehneet alustavia löydöksiä teknologian käytön vaikutuksista esimerkiksi
käyttäjien stressihormonipitoisuuksiin, lihaksistoon, sydämen sykkeeseen ja
verenpaineeseen. Lisäksi esimerkiksi pelaamisen on väitetty muokkaavan
nuorten aivoja hyvällä ja huonolla tavalla. Lasten ja nuorten osalta yksi
konkreettinen huolenaihe ovat älylaitteiden käytön ergonomiset vaikutukset muun
muassa ryhtiin sekä käsi-, pää-, niska- ja hartiakipuihin. Näitä asioita käydään
tarkemmin läpi tämän kirjan luvussa 8.

Vaikutukset teknologian käyttöön
Teknostressin aiheuttajat vaikuttavat myös älylaitteiden ja niiden palveluiden
käyttöön. Stressin on havaittu vaikuttavan ihmisten asenteisiin teknologiaa
kohtaan, lisäävän aikomuksia lopettaa stressaavan teknologian käyttö,
vähentävät tyytyväisyyttä käytettyä teknologiaa kohtaan sekä muokkaavan
aiempia käyttötapoja stressitilanteisiin sopeutumiseksi.

Teknostressin hallinta ja ennaltaehkäisy

Teknostressiä on onneksi mahdollista myös vähentää. Koska tavallisilla ihmisillä
ei ole useinkaan saatavilla esimerkiksi työnantajien tai organisaatioiden tukea,
kuten IT-osastoa, vapaa-ajalla käytettävän teknologian osalta vastuu
teknostressin vähentämisestä valuu merkittävässä määrin käyttäjien harteille.
Lasten ja nuorten apuna ovat vanhemmat ja muut läheiset, päiväkodit ja koulut
sekä mahdollisesti muut teknologian terveellisen käytön puolesta puhuvat tahot,
kuten terveydenhuollon ammattilaiset. Näillä sidosryhmillä on merkittävä rooli
älylaitteiden käytön opettelussa, käytön tapojen muovautumisessa ja älylaitteisiin
sekä niiden sovelluksiin liittyvien askarruttavien asioiden läpikäynnissä yhdessä
lasten ja nuorten kanssa.

Koska teknostressi muodostuu käyttäjän ja teknologian vuorovaikutuksessa,
käyttäjien on mahdollista hyödyntää stressinhallinnan keinoja. Aiemmat
stressitutkimukset ovat tunnistaneet kaksi keskeistä tapaa lähestyä
stressinhallintaa (kuva 6.2). Ongelmakeskeiset keinot pyrkivät vaikuttamaan
suoraan stressin lähteeseen, kun taas tunnekeskeiset keinot pyrkivät
negatiivisten tunteiden hallintaan ja säätelyyn. Stressitilanteessa valinta näiden
kahden lähestymistavan välillä tai niiden yhdistelmästä syntyy usein varsin
luontaisesti ja tuntuu vaistonvaraiselta. Ihminen voi kuitenkin lisätä omia
mahdollisuuksiaan vaikuttaa lähestymistapojen valintaan tiedostamalla näiden
vaihtoehtojen olemassaolo ja omat reagointitapansa. Erityisesti lapsuudessa ja
nuoruudessa opituilla stressinhallintakeinoilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia,
sillä ne voivat muovata myöhemmällä iällä tapahtuvaa vastaavien tilanteiden
käsittelyä.

Tutkimusten perusteella ongelmakeskeiset keinot ovat teknostressin
vähentämisessä olleet suhteellisen suoraviivaisia, tehokkaita ja vaikutuksiltaan
positiivisia, kun taas tunnekeskeiset keinot ovat olleet monimutkaisempia ja
vaikutuksiltaan kahdenlaatuisia. Ongelmakeskeisillä keinoilla käyttäjät ovat
voineet puuttua suoraan teknostressin aiheuttajiin joko poistamalla niitä
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kokonaan tai vähentämällä omaa altistumista niille. Esimerkkejä keinosta ovat
ilmoitusasetusten muokkaaminen ja ilmoitusten vähentäminen, erilaisten
ilmoitusäänien määrittäminen erilaisiin tarkoituksiin, yksityisyysasetusten
muokkaaminen, omien käyttörutiinien muovaaminen sekä avun ja vinkkien
pyytäminen muilta ihmisiltä (kuva 6.2). Ongelmakeskeiset keinot edellyttävät
usein mahdollisuutta vaikuttaa käsillä olevaan ongelmaan. Teknostressin
tapauksessa tämä tarkoittaa teknologian ominaisuuksien ja käyttötapojen
kattavaa hallintaa. Esimerkiksi jo yksittäisten sosiaalisten verkostopalveluiden
yksityisyysasetukset voivat olla erittäin monimutkaisia ja -ulotteisia, jolloin niiden
muokkaaminen haluttuun muotoon vaatii teknologista ymmärrystä ja erityistä
paneutumista. Monimutkaisuutta kuvastaa se, että jotkut haastattelemamme,
erittäin taitaviksi itsensä kokeneet käyttäjätkään eivät aina tienneet tarkalleen,
miten heidän sosiaalisiin verkostopalveluihin laittamansa erilaiset tiedot ovat
julkisesti tai eri käyttäjäryhmien nähtävillä. Jos stressin aiheuttajaan ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa (esim. teknologian ominaisuudet eivät ole hallinnassa),
ihmisillä on taipumus nojautua tunnekeskeisiin keinoihin.

Tunnekeskeisillä keinoilla käyttäjät ovat voineet muuttaa omaa suhtautumistaan
teknostressin aiheuttajiin esimerkiksi opettelemalla sivuuttamaan älylaitteiden
ilmoitusäänet. Hyödyllisiä tunnekeskeisiä keinoja ovatkin olleet erityisesti
rauhallisemman suhtautumisen opettelu, älylaitteiden tärkeyden
uudelleenarviointi, itsehillinnän kehittäminen, optimismi, turhautumisen
sietämisen kehittäminen ja kuormittavista tuntemuksista kertominen muille (kuva
6.2). Näiden sijaan älylaitteiden pakoilu, niistä etääntyminen tai turhautumisen
liian voimakas purkaminen ovat voineet antaa väliaikaista helpotusta, mutta niillä
on saattanut olla myös negatiivisia vaikutuksia eivätkä ne välttämättä ole
vaikuttaneet tilanteeseen laajemmin.

Kaikkia teknostressin aiheuttajia voi olla vaikeaa poistaa tai niitä ei haluta
poistaa, joten tutkimustemme mukaan keinoja on mahdollista myös yhdistää.
Yhtenä hyväksi koettuna yhdistelmänä on pyrkiä minimoimaan teknostressin
aiheuttajat ongelmakeskeisillä keinoilla mahdollisimman tehokkaasti, jolloin
jäljelle jäävien aiheuttajien käsittelyyn voi soveltaa tunnekeskeisiä keinoja.

Esimerkiksi älypuhelimen ilmoitukset kuormaksi kokeva nuori tai nuori aikuinen
voi poistaa turhaksi koetut ilmoitukset kokonaan ja hiljentää keskitärkeät
ilmoitukset äänistä. Ilmoitusten aiheuttamat häiriötekijät rajautuvat näin vain
tärkeisiin ilmoituksiin, joihin voi harjoitella rauhallisempaa suhtautumista. On
kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen kokee stressin eri tavoin, joten myös
stressinhallinnan keinojen sopivuudessa on yksilökohtaisia eroja.

(laatikko alkaa)

Vinkkejä vanhemmille teksnostressin estämiseksi

- Tutustu lasten ja nuorten käyttämiin laitteisiin ja palveluihin sekä niiden
toimintaperiaatteisiin.

- Käytä itse samoja älylaitteita ja palveluita, jotta tiedät, miten niitä käytetään
ja mitä palveluissa tapahtuu.

- Käytä älylaitteita ja palveluita yhdessä lapsesi kanssa.
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- Pyydä lastesi ystäväksi tai kontaktiksi palvelussa.

- Keskustelu ja säännöistä yhdessä sopiminen voivat toimia kieltoja
paremmin. Joskus tarvitaan myös selkeitä rajoja.

- Kiinnitä huomiota erityisesti tietoturvaan ja yksityisyysasetuksiin.

- Käytä älylaitteiden ja palveluiden rajoituksia estämään pääsy sisältöihin,
jotka eivät ole turvallisia tai sallittuja lapsille ja nuorille.

- Pohdi, onko lasten ja nuorten älylaitteiden käyttö passivoivaa vai aktivoivaa.
Voisiko käyttöä ohjata aktivoivaan, luovaan ja vuorovaikutteiseen suuntaan?

- Tutustu vanhemmille tarkoitettuun ohjeistuksiin (esim.
commonsensemedia.org).

- Toimi itse hyvänä esimerkkinä älylaitteiden käytössä. Myös monilla aikuisilla
on vaikeuksia hallita älylaitteiden käyttöä ja siitä aiheutuvaa stressiä.

- Muista, että olet lasten ja nuorten roolimalli myös älylaitteiden käytössä.

(laatikko loppuu)

(laatikko alkaa)

Vinkkejä nuorille ja lapsille teksnostressin estämiseksi

- Tutustu huolellisesti älylaitteen asetuksiin ja muokkaa ilmoitus- ja
yksityisyysasetukset sinulle sopiviksi.

- Keskustele älylaitteiden rauhoittamisesta ystäviesi kanssa. Onko heillä
älylaitteiden negatiivisten vaikutusten vähentämiseen keinoja, joita sinäkin
voisit hyödyntää?

- Jos huomaat häiriintyväsi älylaitteiden käytöstä tietyissä tilanteissa (esim.
kotitehtäviä tehdessä tai perheen kanssa ruokaillessa), sovi itsesi kanssa
pieniä ”sääntöjä” (esim. älylaite äänettömälle toiseen huoneeseen
kotitehtävien ajaksi) tai määritä älylaitteista vapaita alueita (esim.
ruokapöytä).

- Jos sinusta tuntuu, että käytät älylaitteita ehkä liikaa, voit ladata älylaitteen
tai tietyn palvelun käyttömääriä mittaavan sovelluksen. Automaattisesti
mitatut käyttömäärät saattavat yllättää! Pidä kuitenkin huoli
yksityisasetuksistasi jokaisen sovelluksen kanssa.

- Sovi ystäviesi tai perheesi kanssa yhteisistä hetkistä, joissa älylaitteiden
käyttöä voisi välttää.

- Sovi ystäviesi tai perheesi kanssa, mitä heistä saa laittaa nettiin. Ellet ole
varma, pyydä lupa.

- Ole kriittinen: netissä kuka tahansa voi esittää jotakuta toista tai keksiä
asioita, jotka eivät ole totta.
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- Pohdi, miten suhtaudut tuskastuttavilta tuntuviin tilanteisiin, kuten liikaan
määrään viestejä, päivityksiä tai teknisiä ongelmia. Voisitko opetella
suhtautumaan niihin hieman rauhallisemmin?

- Hyväksy vanhempasi ystäväksi tai kontaktiksi sosiaalisissa
verkostopalveluissa. Heillä on taipumus pyrkiä ajattelemaan sinun parastasi.

- Jos jokin tilanne jättää sinut neuvottomaksi tai kaipaat varmistusta johonkin
asiaan, kysy asiaa rohkeasti esimerkiksi vanhemmiltasi. Muista, että hekin
ovat olleet joskus nuoria. ;)

(laatikko loppuu)
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Kuva 6.1. Esimerkkejä teknostressitutkimuksista tunnistetuista teknostressin aiheuttajista
ja seurauksista.
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Kuva 6.2. Esimerkkejä ongelma- ja tunnekeskeisistä teknostressin vähentämisen
keinoista.


