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Johdanto

 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lasten ja nuorten internetin käyttöön ja sosiaalisiin 
verkostoihin liittyviin turvallisuustekijöihin liittyviä asioita vanhempien näkökulmasta.

 Mikä on vanhempien ”digivalmius” arkielämässä?

 Mitä sosiaalisia verkostoja lapset käyttävät?

 Mitä tietotarpeita ja tietolähteitä vanhemmat tarvitsevat?

 Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 7-16-vuotiaiden lasten vanhemmat, joiden lapset 
käyttävät internetiä edes joskus.

 Tutkimus toteutettiin TNS Gallup Forumissa. TNS Gallup Forum on noin 40000 henkilön 
vastaajatietokanta, josta voidaan poimia suomalaisia aktiivi-ikäisiä edustavia osanäytteitä. 
Vastaaminen tapahtui internet-lomakkeella. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä oli 1138 
(tavoite 1000). Tutkimusdata painotettiin vastaamaan todellista 7-16-vuotiaiden lasten 
vanhempien jakaumaa sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen.

 Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy Media tammikuussa 2010 Meidän Perhe –lehden ja 
Microsoftin toimeksiannosta. 
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Aineiston rakenne

N=1138/ % N=1138/ %
Sukupuoli: Ammatti:
Nainen 51 Johtava asema/ylempi toimihenk. 26
Mies 49 Alempi toimihenkilö 22

Työntekijä 31
Ikä: Opiskelija/koululainen 2
Alle 30 vuotta 2 Eläkeläinen 1
30-39 vuotta 33 Muu 19
40-49 vuotta 48
50+ vuotta 17 Asuinpaikka:

Suur-Helsinki 18
Koulutus: Muu yli 30 000 asukkaan kaup. 33
Perusk./ammatillinen perustutkinto 27 Alle 30 000 asukkaan kaupunki 19
Ylioppilas, opistotaso 34 Maaseutu 30
Yl. opistotaso, ammattikorkeak. 20
Akateeminen 19 Talouden vuositulot:

Alle 25.000 €/v 6
25.001 - 40.000 €/v 15
40.001- 55.000 €/v 24
Yli 55.000 €/v 47
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Yhteenveto
Vanhempien ja lasten välillä ei tunnu olevan kovin suurta kuilua digitaalisuuteen liittyvissä asioissa. Tätä mieltä ovat ainakin 
vanhemmat. Valtaosa vanhemmista pitää omaa internetin ja sen palvelujen käyttötaitoa vähintäänkin hyvänä. Samoin yli 
puolet arvioi käyttävänsä tietokonetta ja sen ohjelmistoja vähintäänkin hyvin. Loputkin arvioivat käyttötaidon ainakin 
tyydyttäväksi. Valtaosa myös kokee, että talouksissa lapsi ei ole se, joka osaa käyttää tietokonetta ja sen ohjelmistoja 
parhaiten tai että lapselta pitäisi pyytää apua tietonkoneseen ja sen ohjelmistoihin liittyvissä asioissa.

Vanhemmilla tuntuu siis olevan keinot ja valmiudet valvoa ja ohjeistaa lapsiaan internetin käytössä. Ainakaan käyttötaidon 
puutteeseen esimerkiksi parental-controlin tai vierailtujen sivustojen tarkistamisessa ei kaaduta.  Valvontaa internetin 
käytössä ja internetistä ladattavissa peleissä harjoittaa rajoitusten ja sopimusten muodossa kolme neljästä taloudesta. 
Mitatuista ikäryhmistä nuorimpien eli 7-9-vuotiaiden vanhemmat ovat erityisesti tehneet sopimuksia ja rajoituksia. Hieman 
lieka löyhenee 13-16-vuotiaiden lasten osalta, mutta edelleenkin sopimuksia ja rajoituksia on lähes kahdella kolmesta.

Rajoitukset ja sopimukset näkyvät ennen kaikkea tietokoneen sijainnissa; rajoituksia omaavista kolmella neljästä lapsen 
käyttämä tietokone sijaitsee paikassa, jossa sen käyttöä voi valvoa. Kaksi kolmesta perustaa rajoitukset keskusteluihin 
lapsen käyttämistä sivustoista. Samoin kahdella kolmesta lapsesta on asetettu aikarajat internetissä vietettävälle ajalle.

Reilu neljännes vanhemmista pelkää lapsen turvallisuuden puolesta internetissä ja internetin sosiaalisissa verkostoissa. 
Kysymys esitettiin talouksille, joiden lapset ylipäänsä vierailevat internetin sivustoilla (noin 70 % 7-16-vuotiaista). Eniten 
huolestuttavat epätoivottaviin henkilöihin tutustuminen, väärällä henkilöllisyydellä (profiililla) esiintyvät ihmiset sekä lapsen (tai 
omien) tietojen joutuminen vääriin käsiin. Lasten äidit ovat isiä useammin huolestuneita monista turvallisuuteen liittyvistä 
seikoista. Äideillä on myös isiä useammin tunne, että ei ole olemassa keinoja, aikaa tai taitoa lapsen internetin käytön 
valvomiseen.

Asennoituminen vanhempien oikeuksiin ja velvollisuuksiin lasten internetin käytön suhteen on varsin positiivisella tolalla. 
Valtaosa kokee, että vanhempien pitää saada tietää mihin internetin yhteisöihin lapset kuuluvat ja heillä pitää olla oikeus 
seurata lapsen käyttämiä sivustoja. Aikarajoitukset, administraattorin oikeudet ja pelirajoitukset koetaan myös enemmistön 
osalta vanhempien oikeudeksi. Vanhemmat käyttävätkin valtaosaa vaatimistaan oikeuksista ja velvollisuuksista eli toteuttavat 
omassa taloudessaan oikeaksi kokemiaan seikkoja. Pientä eroa on kuitenkin näkyvillä asenteen ja todellisen käyttäytymisen 
välillä; peleille ei kuitenkaan ole aina rajoituksia, administraattorin oikeudet puuttuvat joltain, sivustojen seuranta jää joskus 
tekemättä ja tieto lapsen internet yhteisöjen jäsenyydestä ei aina ole ajan tasalla. 
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Kaikki vastaajat N=1138

Naiset N=580

Miehet N=558

IKÄ

Alle 35-vuotiaat N=138

35-44-vuotiaat N=598

Yli 44-vuotiaat N=401

%

Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Melko huono Huono Erittäin huono Eos

Internetin käyttötaito
Miten arvioi omaa internetin ja sen palvelujen 
käyttötaitoa yleensä

Yli kolmannes arvioi internetin käyttötaitonsa 
erinomaiseksi tai erittäin hyväksi. Käyttötaito on 
käytännössä kaikilla vähintäänkin tyydyttävä.

Mitä nuorempi aikuinen, sen paremmaksi internetin 
käyttötaito arvioidaan.
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Facebook
Videopalvelut (esim. YouTube)
Pelisivustot (esim. pelikone.fi)

Wikipedia
Pikaviestittelypalvelut (esim. Windows Live Messenger)

Keskustelupalstat (esim. perhe.fi)
Suomi24
LinkedIn

Kuvapalvelut (esim. Kuvaboxi, Flickr)
Habbo Hotel
IRC-Galleria

Blogi-palvelut (esim. Blogger.com)
MSN Spaces / Live Spaces

Twitter
Deittipalvelut (esim. Match.com)

MySpace
Muu

En missään
En osaa sanoa

%

Vanhempi itse mukana Lapsi mukana

Sosiaaliset verkostot
Missä itse mukana vs. missä tietää/uskoo lapsen olevan mukana

Facebook ja Wikipedia 
vanhemmilla

Pelisivustot, 
pikaviestittelypalvelut, Habbo 
Hotel ja IRC-galleria lapsilla
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8 -vuotiaana

9 -vuotiaana

10 -vuotiaana

11 -vuotiaana

12 -vuotiaana

Yli 12-vuotiaana

En osaa sanoa

%

Kaikki N=1138

Internetin käytön aloitusikä lapsella
Missä iässä lapsi aloitti internetin käytön itsenäisesti

Tyypillisin ikä aloittaa 
itsenäinen internetin käyttö on 
7-vuotiaana.
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Sosiaalisten verkostojen kautta jaetut asiat/ kokemukset
Mikälaisia asioita tai kokemuksia jakaa lapsen kanssa sosiaalisten verkostojen kautta
Pitävät yhteyttä lapsen kanssa sosiaalisten verkostojen kautta N=169

Kaikki autenttiset avoimet vastaukset on esitetty raportin liitteessä.

”Katsellaan valokuvia, keskustellaan 
sukulaisten ja kaukana asuvien 
ystävien kanssa.”
- Arvioi 7-9-vuotiasta lasta

”Olemme yhtä aikaa samassa 
huoneessa ja hän haluaa näyttää mitä 
pelaa. Meillä on yhteisiä kavereita.”
- Arvioi 7-9-vuotiasta lasta

”Pelataan joskus yhdessä. Emme 
kommentoi toistemme 
tekemisiä/sanomisia. 
Keskustelemme asioista kasvokkain 
kotona tai muualla missä olemme 
yhdessä.”
- Arvioi 13-16-vuotiasta lasta

”Lähinnä kommentoin hänen kuulumisiaan 
mikäli jotain on. Pyrin kuitenkin välttämään 
lapseni "nolaamista" verkostossa. Se mikä 
minusta on nolaamista ei ole välttämättä 
sama asia kuin mikä lapseni mielestä on 
nolaamista.”
- Arvioi 13-16-vuotiasta lasta

”Ei oikeastaan minkäänlaisia, 
toisillamme on vain toisen 
yhteystiedot.”
- Arvioi 10-12-vuotiasta lasta

”Jotain täysin epärelevanttia 
höpötystä.”
- Arvioi 10-12-vuotiasta lasta
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Syyt miksi ei pidä yhteyttä sosiaalisissa verkostoissa
Miksi ei pidä yhteyttä tai keskustele lapsen kanssa sosiaalisten verkostojen kautta
Eivät pidä yhteyttä lapsen kanssa sosiaalisten verkostojen kautta N=458

Kaikki autenttiset avoimet vastaukset on esitetty raportin liitteessä.

”7-vuotiaan kanssa ollaan vielä niin tiiviisti 
fyysisesti läsnä, ettei ole ollut tarvetta, eikä hän 
vielä kirjoita tai lue tarpeeksi hyvin.”
- Arvioi 7-9-vuotiasta lasta

”En pidä yhteyden pitämistä tai keskustelua 
internetin kautta oikeana tapana, mieluummin 
keskustelen henkilökohtaisesti. Etenkään lasten ja 
vanhempien väliseen kommunikointiin se ei sovi.”
- Arvioi 7-9-vuotiasta lasta

”Koska en itse käytä niitä. Mielestäni suora 
kontakti lapsen kanssa on ainoa oikea keino 
kommunikoida..”
- Arvioi 13-16-vuotiasta lasta

”Miksi keskustella netin  kautta kun näkee 
joka päivä.”
- Arvioi 13-16-vuotiasta lasta

” Ei ole tarvetta. Näemme toisiamme oikeassa 
elämässä, jolloin voimme kommunikoida ja 
tarvittaessa soitamme puhelimella.”
- Arvioi 10-12-vuotiasta lasta

”Lapsi on vielä liian nuori käyttämään Internetiä kovin 
aktiivisesti.”
- Arvioi 7-9-vuotiasta lasta

”Meillä internetin käyttö tarkkaan rajattu missä saa 
käydä, milloin ja kuinka kauan. Esim. lapsi ei yksin 
kotona ollessa ole internetissä ikinä ja silloin kun 
on, olen itse kotona.”
- Arvioi 10-12-vuotiasta lasta

”Arvostan puheluita ja äänen kuulemista enemmän 
ja pidän sitä myös luotettavampana myös 
tunnetilan mittarina..”
- Arvioi 13-16-vuotiasta lasta
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Internetin käyttö

Internetistä tai muualta
ladattavien pelien

pelaaminen

Kännykän käyttö

%

On sopimus/rajoitus Ei sopimusta/rajoitusta En osaa sanoa

Sopimukset ja rajoitukset
Onko lapsen kanssa tehty sopimuksia tai rajoituksia internetin käytön, kännykän 
käytön ja internetistä ladattavien pelien pelaamisen suhteen / Kaikki N=1138

Noin kolmella 
neljästä on 
sopimus/rajoitus 
lapsen internetin 
ja kännykän 
käytölle.
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Tietokone sijaitsee paikassa, jossa voin
valvoa lapsen internetin käyttöä

Keskustelen lapsen kanssa sivustoista, joilla
hän käy

Olen asettanut aikarajat internetissä
vietettävälle ajalle

Tarkistan sivustot, joilla lapseni vierailee

Huolehdin siitä, että lapsi noudattaa pelien
ikärajasuosituksia

Olen asettanut kieltoja tietyille sivuille
pääsemiseksi (parental control)

Muuta

En osaa sanoa

%

Internetin käytön valvonta
Miten valvoo lapsen internetin käyttöä / On sopimus tai rajoitus käytöstä N=870

Kolmella neljästä 
tietokone sijaitsee 
vanhempien 
valvovien silmien 
alla

Äidit suosivat isiä 
useammin tietokoneen 
sijoittamista paikkaan, 
jossa käyttöä voi valvoa. 
Samoin nuorimpien lasten 
vanhemmat. 
Yli 10-vuotiaiden lasten 
kanssa keskustellaan 
nuorempia useammin 
sivustoista, joilla hän käy.
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LAPSEN IKÄ

Arvioi 7-9-vuotiasta lasta N=212

Arvioi 10-12-vuotiasta lasta N=339

Arvioi 13-16-vuotiasta lasta N=231
%

Kyllä En En osaa sanoa

Pelko lapsen turvallisuudesta internetissä
Pelkääkö lapsen turvallisuuden puolesta internetissä tai internetin sosiaalisissa 
verkostoissa / Lapsi vierailee sosiaalisissa verkostoissa

Kaksi kolmesta ei pelkää 
lapsen turvallisuuden 
puolesta internetissä tai 
internetin sosiaalisissa 
verkostoissa (niistä 
talouksista, joissa lapsi 
vierailee verkostoissa).
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Talouden toiminta vanhempien oikeuksien suhteen
Miten omassa taloudessa tehdään

% Kaikki 
N=1138

Naiset
N=580

Miehet
N=558

Arvioi 7-
9-v. lasta

N=461

Arvioi 10-
12-v. lasta

N=421

Arvioi 13-
16-v. lasta

N=256
Seuraamme millä internet-sivustoilla lapsi käy 74 78 70 82 76 58

Tiedämme mihin internetin yhteisöihin lapsi kuuluu 74 76 72 69 79 75

Käytössämme on aikarajoitukset lasten tietokoneen 
käytössä 65 66 65 71 68 51

Olemme keskustelleet siitä, että kerran internettiin 
laitettu tieto tai kuva ei koskaan häviä 60 60 61 46 69 72

Olemme keskustelleet lapsen kanssa kuvien ja 
musiikin lataamiseen liittyvistä tekijänoikeusasioista 58 60 57 39 68 77

Meillä on lapsen käyttämän tietokoneen 
administraattorin oikeudet 54 49 60 55 60 44

Rajoitamme lapsen pelaamia internet-pelejä (esim. 
PEGI jne.) 48 50 46 56 51 30

Tiedämme, mitä valokuvia lapsi on ladannut 
internettiin ja minne siellä 43 44 43 41 50 38

Tiedämme, keitä on lapsen ’postituslistoilla’ (esim. 
Messengerin kaverit, Facebook-yhteisön kaverit jne.) 35 36 33 31 41 30

Meillä on lapsen käyttäjätunnukset ja salasanat 
tiedossa eri sivustoille 31 32 31 42 30 13
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Molemmat
vanhemmat yhdessä

Äiti tai muu perheen
naispuolinen aikuinen

Isä tai muu perheen
miespuolinen aikuinen

Lapsi itse

Perheen muut lapset

Muu

En osaa sanoa

%

Vastuunkantaja lapsen internetin käytössä
Kuka on pääasiallinen vastuunkantaja taloudessa lapsen internetin käyttöön 
liittyvissä asioissa / Kaikki N=1138

Vastuu lapsen internetin 
käytöstä on 
pääsääntöisesti 
molemmilla vanhemmilla. 
Erityisesti silloin, kun 
taloudessa on 7-9-vuotias 
lapsi.

Naisissa on enemmän 
sellaisia, jotka ilmoittavat 
vastuun olevan juuri 
naisella (33 %). 
Vastaavasti miehissä on 
naisia enemmän sellaisia, 
jotka ilmoittavat vastuun 
olevan itsellä (24 %)
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