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Nuoret ja
hyvinvointi 
digiajassa



Digihyvinvointi MLL:ssa
• Tasapainoista ja monipuolista 

mediankäyttöä
• Ymmärrystä verkkoympäristöjen 

toiminta- ja ansaintalogiikoista ja
vaikutuksista mediankäyttöömme

• Kykyä tunnistaa itselle tärkeät sisällöt, 
sosiaaliset suhteet, myönteiset 
kohtaamiset verkossa ja kasvokkain

• Taidot ja keinot häiriöiden ja haittojen 
ennakointiin

Ilo ja hyöty
irti digistä!



Tavoitteena oma ja 
muiden hyvinvointi
• Mielekästä tavoitteellista ja viihteellistä tekemistä 

digitaalisten alustoilla ja työkaluilla

• Virikkeiden, tietoylitulvan ja häiriöiden hallinnointi 
ja minimointi

• Osallistuminen myönteisiin sosiaalisiin yhteisöihin 
ja keskusteluihin

• Turvallisuus digitaalisissa ympäristöissä

• Ongelmanratkaisutaidot ja kyky käsitellä myös 
epämiellyttäviä mediakokemuksia

• Empatia ja toisten huomioiminen



Digi voi luoda 
monenlaista 

painetta 

Maineen
hallintaa

Uusia laitteita, 
sovelluksia ja 
toimintatapoja

Väärinymmärryksiä 
ja ylilyöntejä

Tavoitettavissa ja 
mukana olemista

Mielen kuormitusta:
Virikkeiden ja 
tiedon tulvaa,
ilmoituksia ja

äänimuistutuksia

Häirintää, 
kiusaamista, 

vihaista puhetta



Digihyvinvointitaitoja voi opetella ja 

treenata

• Verkkoympäristöjen toiminta- ja ansaintalogiikoiden ymmärtämisen taitoja

• Turvataitoja

• Ongelmanratkaisutaitoja

• Nettikiusaamisen puheeksi ottamisen taitoja

• Jakamisen taitoja, maineen hallintataitoja

• Sosiaalisista suhteista huolehtimisen taitoja

• Empatia-, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja

• Henkilökohtaisesta terveydestä huolehtimisen taitoja (liikunta, uni)

• Itsesäätelyn ja  ajanhallinnan taitoja

• Kriittistä medialukutaitoa



Mitä on sopiva ruutuaika?

• Monipuolinen arki

• Riittävä uni

• Liikunta

• Aikuisen esimerkki ja 
kasvokkaiset kohtaamiset

• Laadukkaat, ikään sopivat sisällöt

• Mitä medioiden äärellä tehdään?

• Jääkö jotain oleellista tekemättä mediankäytön vuoksi?

Pelkkää ajan mittaamista tärkeämpää on tarkastella kokonaisuutta



Median 
kohtuullinen 
käyttö vaatii 
ponnistelua

Priorisointi ja 
tärkeän 

tunnistaminen 

Tunnereaktioiden 
ja mielitekojen 
hallitseminen,
päätöksenteko

Pinttyneiden 
tapojen 

muuttaminen

Ympäristön 
paine

Tylsyyden
sietäminen

Median 
suostuttelu-
koukkujen 

vastustaminen



Keskittymistä digiajassa

• Keskeneräisyyden sietäminen

• Virikkeiden ja informaation määrän 
räjähdysmäinen kasvu

• Tiedon käsittely on pinnallista, kun montaa 
asiaa tehdään rinnakkain

• Keskeytykset ja muiden tekemät aloitteet

• Tietoinen läsnäolo haastavaa



Mitä mieltä nuoret 
itse ovat?



”Uusien kaverien tapaaminen, 

sosiaalisuus ja yhteys frendeihin”
”Voin netin kautta pitää yhteyttä ystäviini, 
jotka asuvat kaukana ja ilmaista itseäni.”

”Voin netin kautta pitää yhteyttä ystäviini, 
jotka asuvat kaukana ja ilmaista itseäni.”

”Jotta saan kaverit kiinni ja jotta voin katsella 
kaikkia heidän päivityksiään netissä.”

”Että saan tietää mitä maailmalla tapahtuu.”

Nuorten 
mediakysely 

(MLL, 2018-2021)
N=3241



”En nykyään koe paineita 
somen suhteen, ennen koin 

ja se ei ollut yhtään 
mielekästä, joten poistuin 

paikoista, joista en pitänyt.”
Nuorten 

mediakysely 
(MLL, 2018-2021)

N=3241



”Haluaisin vähentää sellaista ns. turhaa 
netin käyttöä, jossa ei oikeasti ole 
mitään järkeä tai hyötyä minulle.”

”Olisi kiva, että kaikki vähentäisivät 
kännykän käyttöä, sillä jos vain minä 

vähentäisin niin muut silti käyttäisivät 
jolloin siitä ei olisi apua 

vuorovaikutusjuttuihin.” 

”En oikein jaksa enään ylläpitää 
streakkei.”

Tasapainoilua 
kaverisuhteiden 
ja mediankäytön 
hallinnan kanssa

Nuorten 
mediakysely 

(MLL, 2018-2021)
N=3241



”Netin käyttö on nykynuorelle 
välttämättömyys jo pelkästään koulun 

vuoksi. Some kuitenkin yhdistää ihmisiä 
niin tiiviisti, tavoiteltavaksi 24/7, että 
välillä haluaisin vain sulkeutua tämän 
verkoston ulottumattomiin. Tiedostan 

hyvin sen, että käytän kännykkää päivän 
mittaa jatkuvasti ja koko ajan (eli liikaa), 

mutta ilman kännykkää jäisi moni 
tarpeellinenkin asia hoitamatta.”

”No on siitä
hyötyäkin”

Nuorten 
mediakysely 

(MLL, 2018-2021)
N=3241



”Ihmiset voivat sanoa pahempia 

asioita silloin kun ei tarvitse sanoa 

sitä kasvotusten. Sosiaalinen 

media on kuin erilaiset kasvot, 

jotka voi laittaa päälle, että 

muuttuu näkymättömäksi.” 

Nuorten mediakysely (MLL 2018-2021) 

Loukkaava 
kohtelu netissä

Miten erottaa
huumorin,

väärinymmärryksen, 
välienselvittelyn, 
vallankäytön tai

kiusaamisen?



Nuoret ja 
nettikiusaaminen-

kysely 2021
N=1123



”Joku tuntematon lähetti 
mulle yksityisviestin. Se kuvaili 
siinä miten komee mä oon ja 
kertoi mitä seksiasentoja se 
tekis mun kaa, jos nähtäis. 
Nauroin asialle kavereiden 

kaa, mut oikeesti mua ahistaa
ja kuvottaa tosi paljon.” www.nuortennetti.fi

http://www.nuortennetti.fi/


Ajatuksia, 

kysymyksiä?



Kiitos!



Ajankohtaisia 
mediakasvatusvinkkauksia

Ruutujen lumo-uutiskirje:

www.mll.fi/ruutujenlumo

• Vanhemmille
• Ammattikasvattajille
• Nuorisotyöntekijöille

http://www.mll.fi/ruutujenlumo


Keskustelua, tietoa ja 
toimintaa nuorille

• MLL:n Nuortennetti
www.nuortennetti.fi 

• MLL:n Lasten ja nuorten puhelin -
maksutonta keskusteluapua 
nuorille, p. 116 111, myös chat ja 
nettikirjepalvelu

http://www.nuortennetti.fi/


Lisätietoa ja materiaalivinkkauksia
MLL Mediakasvatus: www.mll.fi/mediakasvatus
Tehtäväkortteja ja ideoita mediakasvatukseen: www.mll.fi/tehtavakortit
Digitaalinen pelaaminen: Digitaalinen pelaaminen - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Nuori ja media- lehtinen: mll-nuori-ja-media_2021_www.pdf
MLL Turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä: Turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Kyselyt:
Nuorten mediakysely: Nuorten mediakyselyn tulokset - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Nuoret ja nettikiusaaminen kysely: Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Videoita:
Nuoret ja some- video: https://youtu.be/eErxhbPHjig
Pelaaja kotona- video: https://youtu.be/AWkxfRLUIoo
Kiusaaminen netissä- video: https://youtu.be/hDplSmLYYjk
Turvallisesti verkossa- video: https://youtu.be/JvcxlGfG7Mo
Algoritmit ja meidankäyttö- video: https://youtu.be/wducbUJmJng

http://www.mll.fi/mediakasvatus
http://www.mll.fi/tehtavakortit
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/digitaalinen-pelaaminen/
https://cdn.mll.fi/prod/2021/02/01103148/mll-nuori-ja-media_2021_www.pdf
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/turvallisesti-digitaalisissa-ymparistoissa/
https://www.mll.fi/nuorten-mediakyselyn-tulokset/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-kyselyn-tulokset/
https://youtu.be/eErxhbPHjig
https://youtu.be/AWkxfRLUIoo
https://youtu.be/hDplSmLYYjk
https://youtu.be/JvcxlGfG7Mo
https://youtu.be/wducbUJmJng


Seksuaalinen häirintä ja grooming
netissä- video

Katso tästä video 
seksuaalisesta häirinnästä ja 

groomingista netissä. Mukana 
Pauliina Sillfors (PeLa) ja Jenni 

Kreivi (Riku).

https://youtu.be/ZBFRLrgxISQ

