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Tutkimus: Yli puolet vanhemmista hankkisi ekaluokkalaiselle oman
älypuhelimen
Kesäloman aikana monet tulevat koululaiset alkavat harjoitella oman puhelimen käyttöä. Yli puolet
vanhemmista on sitä mieltä, että koulun aloittaminen on hyvä ajankohta ensimmäiselle omalle
älypuhelimelle, selviää Moi Mobiilin teettämästä kyselytutkimuksesta.
Ala-asteelle lähtevä lapsi kantaa tänä päivänä repussaan lähes poikkeuksetta jo omaa
puhelintaan. Moi Mobiili kysyi 5–15 -vuotiaiden lasten vanhemmilta, minkä ikäiselle
lapselle ensimmäinen oma puhelin hankitaan ja mitä hyötyä älypuhelimesta pienellä koululaisella
on.
Oma puhelin hyvissä ajoin ennen koulun alkua
Kyselytutkimus paljasti, että jo 83 %:lla 5-15-vuotiaista lapsista on oma tai omassa käytössä oleva
älypuhelin tai tabletti. Selvänä murroskohtana omalle älypuhelimelle oli nähtävissä koulun
aloittaminen, luontevana jatkeena sille, että ensin on harjoiteltu puhelimen käyttöä vanhemman
laitteella tai perheen yhteisellä tabletilla.
- Oma älypuhelin ja liittymä on mielestäni järkevää hankkia lapselle mielellään jo kesällä ennen
varsinaista koulun alkua. Näin oma laite ja yhteiset pelisäännöt sen käyttöön ovat jo tuttuja ja hyvin
muistissa, kun koulu alkaa, sanoo Moi Mobiilin markkinointijohtaja Ulla Koivula.
Kun ekaluokkalainen alkaa liikkua ulkona ja koulumatkat itsekseen, on oman puhelimen hankinta
perinteisesti ollut monelle vanhemmalle hyvä apukäsi arjessa. Se luo turvallisuuden tunnetta niin
lapselle kuin aikuisellekin, kun lapsi sekä vanhemmat on tavoitettavissa esimerkiksi
koulumatkoilla.
Älypuhelimesta on enemmän hyötyä kuin haittaa
Verrattuna vuonna 2017 tehtyyn vastaavaan kyselytutkimukseen vanhempien kokemukset
älypuhelimien hyödyllisyydestä ovat muuttuneet selkeästi positiivisimmiksi kuin ne olivat vielä vuosi
sitten.
- Vanhemmat kokevat selkeästi esimerkiksi, että älypuhelin opettaa uusia taitoja, sen avulla voi
pysyä mukana sosiaalisissa verkostoissa, se edistää kaverisuhteita ja on hyödyksi myös läksyjen
teossa. Kaiken kaikkiaan vanhemmat kokevat älypuhelimen käytön enemmän hyödylliseksi kuin
haitalliseksi, Lahtinen kertoo.
Tutkimuksen mukaan myös alle kouluikäisistä lapsista jopa 63 prosenttia käyttää vanhemman
älypuhelinta tai tablettia, mikäli heillä ei ole omaa. Älypuhelinta käytetään selkeästi muuhunkin kuin
yhteydenpitoon lapsen kanssa ja sen käyttöä harjoitellaan yli puolessa perheistä ahkerasti jo
ennen oman laitteen hankkimista.
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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 500.
Tiedot kerättiin web-kyselynä 6.–19.6.2018 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu
noin 20 000 suomalaista. Kokonaistuloksissa (N=500) keskimääräinen luottamusväli on noin ±3,9%-yksikköä
suuntaansa (95%:n luottamustasolla).
Samasta aiheesta toteutettiin kyselytutkimus vastaavalle kohderyhmälle myös kesällä 2016 ja syksyllä 2017.

