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Tutkimus: Joka toisen vanhemman mielestä lapsi käyttää
älypuhelintaan liikaa
Joka toinen vanhempi kokee lasten älypuhelimen käytön liiallisena. Ongelmia koetaan
kuitenkin vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Moi Mobiilin teettämästä
koululaiskyselystä. Kyselystä selvisi myös, että joka neljäs vanhempi ei tiedä mitä lapsi
puhelimellaan tekee.
Moi Mobiili kysyi 5–15 -vuotiaiden lasten vanhemmilta, miten he kokevat lastensa puhelimen
käytön sekä minkä ikäiselle lapselle hankitaan ensimmäinen oma puhelin. Edellisen kerran
vanhempien ajatuksia lasten puhelimen käytöstä Moi Mobiili kartoitti vuosi sitten syksyllä 2016.
Haasteita vähemmän kuin vuosi sitten
Lähes kaikille lapsille on sovittu pelisäännöt puhelimen käytöstä. Vain joka kuudennen lapsen
kanssa ei oltu sovittu sääntöjä, selviää Moi Mobiilin kyselytutkimuksesta. Sovittujen sääntöjen
rikkomisesta rangaistuksena yleisimmin otetaan lapselta puhelin pois (60%), erityisesti
nuoremmilla lapsilla (78%).
Lasten puhelimen käytössä koetaan yhä vähemmän ongelmia. Kyselyssä haasteiksi esitettiin
puhelimen käyttö enemmän kuin on yhdessä sovittu tai on sopivaa, sopimattomien sisältöjen
katselu tai kuuntelu sekä lapselle sopimattomat sovellukset.
Paljon haasteita kokevien vanhempien osuus on selvästi laskenut viime vuodesta kaikissa
kolmessa tapauksessa. Kuitenkin 12% vanhemmista kertoo, että haasteita on erittäin paljon
(vuosi sitten: 16 %). Haastavinta oli löytää yhteiset puhelimen käytön pelisäännöt
7–12-vuotiaiden lasten kanssa.  Alle kouluikäisillä lapsilla haasteita koetaan kaikkein vähiten ja
haasteet taas alkavat vähetä 13–15-vuotiailla.
– Mielenkiintoista on huomata, että jo vuodessa osa asenteista on selvästi muuttunut. Myös
haasteita koetaan olevan selvästi vähemmän, sanoo Moi Mobiilin toimitusjohtaja P
 etri Lahtinen.
Joka neljäs vanhempi ei tiedä, mitä lapsi puhelimellaan tekee
Neljännes vanhemmista ei usko tietävänsä mitä lapset puhelimellaan tekevät ja neljännes taas
uskoo tietävänsä sen hyvinkin tarkasti.

	
  

	
  
	
  
Viidennes arvioi vanhempien lasten käyttävän viikonlopun vapaapäivinä yli 4 tuntia puhelinta
päivässä ja keskiarvokin on noin 3,5 tuntia. Kaikkien lasten keskikäytöksi arvioidaan
vastauksissa 2,5 tuntia päivässä viikonloppuisin.
Vanhemman iällä merkitys lapsen puhelimen saanti-ikään
Yli puolet kaikista vanhemmista (56 %)  katsoo jo ekaluokkalaisen olevan sopivan ikäinen
älypuhelimen saajaksi. Osuus on kasvanut merkittävästi viime vuodesta, jolloin tätä mieltä oli 49
% vastanneista.
Lapsille ostetaan älypuhelin viimeistään kouluun mentäessä, mutta mitä iäkkäämpiä vanhemmat
ovat sitä myöhemmin he ovat valmiita puhelimen ostamaan.

Kyselytutkimuksen Moille on toteuttanut YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli
selvittää millaisena vanhemmat näkevät ja kokevat 5–15 -vuotiaiden lastensa älypuhelimen
käytön. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuuluivat 5–15 -vuotiaiden lasten vanhemmat.
Kokonaisvastaajamäärä oli 505. Tiedot kerättiin web-kyselynä 30.8.–14.9.2017 välisenä aikana
YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin
kuuluu noin 20 000 suomalaista. Kokonaistuloksissa (N=505) keskimääräinen luottamusväli on
noin ±3,9%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).
Samasta aiheesta toteutettiin kyselytutkimus vastaavalle kohderyhmälle myös kesällä 2016.
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