
Lasten ja nuorten  
digihyvinvointi
- opas vanhemmille



Mitä on digihyvinvointi?
Digitaaliset välineet tuovat lasten ja nuorten elämään iloa ja hyötyä, mutta myös 
riskejä ja haasteita. Hyvinvoinnin peruspilarit ovat digiajassakin säilyneet 
ennallaan ja sen kulmakivenä on tasapainoinen arki. Levon, liikunnan, 
sosiaalisten suhteiden, leikin ja rutiinien tulee olla hyvässä tasapainossa myös 
digiarjessa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, eivät digitaaliset laitteet ole haitaksi 
hyvinvoinnille. 

Ruutuaika alkaa olla suomalaisille perheille tuttu käsite. Digilaitteiden ääressä
vietetyn ajan tiedostaminen onkin tärkeää, mutta se ei ole koko totuus. Myös
sisältö merkitsee. Pienimpien lasten kohdalla aikuisten kannattaa kuitenkin olla
tarkkana. Esimerkiksi American Psychological Association suositus on 
tiukka: alle kaksivuotiaille ei suositella muuta sähköistä mediaa kuin 
videopuheluita ja alle kouluikäisten ei pitäisi viettää ruudun äärellä yli tuntia 
päivässä. 

https://www.apa.org/pi/families/resources/newsletter/2019/05/media-use-childhood


arki rullaamaan
Lapselle ja nuorelle täytyy olla selvää, että vapaa-ajanvietto netissä ei ole 
tärkeämpää kuin kouluun tai perheeseen liittyvistä velvollisuuksista 
huolehtiminen. Rutiinit luovat turvaa ja hyvin toimiessaan ne helpottavat 
perheiden arkea. Perheiden on hyvä keskustella yhdessä digivälineiden roolista 
arjen tilanteissa ja sopia yhteiset pelisäännöt laitteiden käyttöön. Näin kaikille
perheenjäsenille tulee selväksi, millä tavalla digivälineitä käytetään ja miksi. 
Aikuiselle keskustelu on myös hyvä hetki pysähtyä pohtimaan omaa 
digikäyttäytymistään sekä sitä, millaisen esimerkin arjen digikäytölle antaa.

Terveellinen ruoka ja yhteinen laitteeton ruokailuhetki ovat iso osa 
hyvinvointia. Ravinnonkin kohdalla kyse on tasapainosta. Joskus digivälineiden 
liika voi johtaa siihen, että lapsi tai nuori mieluummin napostelee kuin istuu 
pöydän ääreen yhdessä muiden kanssa. Silloin on hyvinvointinäkökulmasta 
perusteltua ohjata häntä keskittymään syömiseen ja jättämään laitteet syrjään. 

Rutiinien vastapainona voi olla juhlaa, poikkeuksia ja muutoksia. 
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta ei ole tärkeää, mitä yhtenä 
erikoispäivänä tehdään, vaan miten suurin osa päivistä sujuu.



lepo ja palautuminen
Lepo ja palautuminen ovat tärkeitä kaikille, mutta erityisesti kasvaville ja 
kehittyville lapsille ja nuorille. Liian vähäinen uni voi esimerkiksi vaikeuttaa 
koulunkäyntiä sekä huonontaa fyysistä terveyttä. Aikuiset ovat lopulta 
vastuussa lapsen levosta. 

Yö tulisi rajata kokonaan ajaksi ilman digilaitteita. Laitteiden käyttämisellä 
iltaisin on tutkitusti havaittu vaikutuksia uneen, sillä ruutujen valo saattaa häiritä 
esimerkiksi unihormoni melatoniinin tuotantoa. Digitaaliset välineet voivat toki 
olla hyvä apu unenmäärän seuraamiseen ja markkinoilla on tähän tarkoitukseen 
paljon laitteita ja sovelluksia. Myöskään päivän aikana digivälineiden ei pitäisi 
olla ainoa tapa palautua vaan arkeen tulisi mahtua myös laitteetonta aikaa.
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https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni/ohjeita-hyvaan-uneen

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni/ohjeita-hyvaan-uneen


tärkeät harrastukset

Liikunta 
digivälineiden käyttö muuttuu hyvinvoinnin näkökulmasta ongelmaksi silloin, 
kun ruutuaika syö liikkumiseen tarkoitetun ajan. Monen suomalaisen lapsen 
ja nuoren tulisi liikkua enemmän. Suositellun päivittäisen liikunnan määrän voi 
tarkistaa THL:n sivuilta.

Digitaaliset välineet ja applikaatiot voivat myös kannustaa liikkumaan ja antaa 
tukea liikunnan suunnitteluun. On kuitenkin hyvä muistaa, että lasten 
liikkumisesta suurimman osan on hyvä olla vapaata, leikkivää ja mukavaa 
touhuilua, ei mittareiden tuijottamista.

Verkko antaa hienoja mahdollisuuksia 
toteuttaa itseään, löytää samanlaisista 
asioista kiinnostuneita vertaisia sekä 
oppia uutta. Ei ole mitään syytä, miksei 
nuoria siihen kannustettaisi. Netin käytöstä 
kannattaa huolestua silloin, jos asiat, jotka 
ennen nuorelle olivat tärkeitä, eivät enää 
onnistu tai innosta liian suuren ruutuajan 
vuoksi. Aikuisten on hyvä olla 
kiinnostuneita siitä, mitä lapset ja nuoret 
netissä tekevät ja millaisia tunteita se 
heissä herättää. Myös aikuinen voi 
kyselemällä oppia paljon nuoremmiltaan. 
Kannattaa myös jutella, mitä netissä voisi 
tehdä yhdessä.

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/liikuntasuositukset#Liikuntasuositukset_lapsille_ja_nuorille


Aikuisen on hyvä olla kiinnostunut 
ja keskustella arjen lomassa siitä, 
mitä nuoren tai lapsen sosiaalisissa 
suhteissa verkossa tapahtuu.



sosiaaliset suhteet
Digitaaliset välineet voivat vahvistaa sosiaalisia suhteita ja sosiaalinen media 
on suurimmalle osalle nuorista tärkeä tapa ylläpitää ystävyyssuhteita. Myös 
isovanhemmat ja muut tärkeät ihmiset voivat olla näillä välineillä läsnä arjessa, 
vaikka olisivatkin fyysisesti kaukana. 

Digitaalinen viestittely voi kuitenkin joskus olla pois kaikkein läheisimmis-
tä suhteista, jotka ovat hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Siksi on perusteltua 
järjestää esimerkiksi perheen kesken digivapaata yhdessäoloaikaa. On myös 
hyvä olla kiinnostunut ja keskustella siitä, mitä nuoren tai lapsen sosiaalisissa 
suhteissa verkossa tapahtuu.  

Turvallisuus
Aikuisten vastuulla on huolehtia, että lapsi osaa käyttää digivälineitä 
turvallisesti ja muita kunnioittaen. Aikuisen tulee keskustella lapsen kanssa 
säännöllisesti siitä, millaisia tietoja, kuvia ja videoita lapsi voi itsestään ja muista 
netissä jakaa. 

Aikuisen on hyvä vahvistaa lapsen kykyä pitää kiinni omista rajoista ja sanoa 
ei, myös sosiaalisessa mediassa. Noloista, hämmentävistä ja ikäviltä tuntuvista 
asioista tulee aina voida kertoa aikuiselle.



Digihyvinvointivisa

1. Kuinka usein aikuisen ja lapsen olisi hyvä keskustella digiarjesta? 

 a)  kerran vuodessa päivän mittainen monologi
 b)  kerran kuussa kaksi tuntia
 c)  jatkuvasti arjen lomassa

2.  Mikä näistä ei ole huolestuttava merkki liiasta digilaitteiden käytöstä? 

 a)  läheiset huolestuvat ja huomauttelevat
 b)  digilaitteiden käyttö häiritsee aikaansaamista koulussa tai vapaa-ajalla
 c)  yli tuhat seuraajaa sosiaalisessa mediassa

3. Kuinka monta prosenttia 18-29-vuotiaista käyttää nettiä yli 20 tuntia 
     viikossa? 

 a)  20 prosenttia
 b)  60 prosenttia
 c) 75 prosenttia

Vastaukset 
1c, 2c ja 3c


