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Lapset matkapuhelimen käyttäjinä 
 
Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo 
Hotellin, IRC-Gallerian, II2.org:n, Kavereita.netin, Soodan ja Suomi24 –sivustoilla. Kysely oli 
suunnattu 7-15 –vuotiaille lapsille. Kysely toteutettiin nettikyselynä, jolloin esimerkiksi vastaajien 
iästä tai sukupuolesta ei ole täyttä varmuutta. On myös mahdollista, että jotkut vastaajat ovat saatta-
neet vastata useampaan kertaan. 
 
Kysely toteutettiin vuoden 2005 kyselyn pohjalta. Muutamat kysymykset ovat edellisen kyselyn 
kokemusten perusteella poistuneet, täsmentyneet tai laajentuneet. Tämän vuotisen kyselyn erityise-
nä tarkastelun kohteena on edellisvuoden tapaan kamerapuhelimet ja kiusaaminen sekä uutena aihe-
alueena kännykät ja nettiyhteydet. Edellisvuoden kysely löytyy verkosta osoitteesta 
http://www.pelastakaalapset.fi/nettivihje 
 
Kyselyn toteuttamista ovat tukeneet Liikenne- ja viestintäministeriö ja Raha-automaattiyhdistys. 
 

1 Keskeiset tulokset 
 
Kyselyn tulokset on tiivistettävissä seuraavasti: 
 

 Kännykällä puhutaan, tekstaillaan, pelataan ja kuvataan.  
 Lapset käyttävät usein nettiä myös kännykällä 
 Kännykkäkuvia otetaan ja lähetetään eteenpäin aiempaa aktiivisemmin 
 Kuvia otetaan usein myös luvatta ja lähetetään eteenpäin esim. internetiin 
 Kuvia lähetetään myös sellaisille tutuille, joita ei ole tavattu muualla kuin netissä 
 Kännykkäkiusaaminen yleistä, kiusaamisesta ei useinkaan kerrota kenellekään 
 Kännykkäkiusaaminen on monimuotoista 
 Vanhemmat entistä vähemmän perillä lasten puhelimen käytöstä 

 
Yleisesti voi todeta, että kaikkien osa-alueiden kohdalla on tapahtunut kasvua lukuun ottamatta 
vanhempien tietoisuudessa lasten kännyköiden käytöstä (lasten kokemusten perusteella), mikä on 
vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. 
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2 Lasten mobiilinen arki 
 
Kännykällä puhutaan, tekstaillaan, pelataan, kuvataan ja liikutaan netissä 
Kyselyyn vastanneista lapsista lähes kaikilla (97,9%) oli oma matkapuhelin. Lukema on hieman 
kasvanut edellisvuoteen verrattuna (94,4%). Kysymykseen ”Käytitkö tänään matkapuhelinta” vasta-
si myöntävästi 83,5 % vastaajista. Lapset kertoivat käyttäneensä matkapuhelinta eniten puhumiseen 
ja tekstiviesteihin. Seuraavaksi eniten, lähes 27 % vastanneista kertoi käyttäneensä matkapuhelinta 
kuvaamiseen.  
 
Lapset käyttävät myös nettiä kännykällä. Lähes puolet (47,4 %) vastaajista ilmoitti käyttävänsä 
kännykällä myös nettiä. Useimmiten nettikännykällä surffaillaan tai käytetään yhteydenpitoon (säh-
köposti, Messenger, chattailu): 
 
Netissä kännykällä käydessäni  

 
 

 
Kännykamerat käyvät entistä enemmän, myös kännykkäkuvien lähettäminen nettiin lisään-
tynyt 
Suurin osa (61%) kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttävänsä kännykkää kuvaamiseen. Kuvaaminen 
on aktiivista, 76 % kännykkää kuvaamiseen käyttävistä ilmoitti kuvaavansa vähintään kerran vii-
kossa. Kuvaamiskäyttö on kasvanut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, jolloin 39 % vastaajis-
ta ilmoitti kuvaavansa kännykällä. Aktiivisin kuvaajaryhmä on 13-15 –vuotiaat. Kuvia lähetetään 
eteenpäin aktiivisesti, eniten kavereille (86%) ja perheenjäsenille. Nettiin kännykällä otettuja kuvia 
ilmoitti lähettävänsä lähes 28% vastaajista. Ero edellisvuoden kyselyyn on merkittävä: vuonna 
2005 ainoastaan 10% vastaajista kertoi lähettävänsä ottamiaan kännykkäkuvia internetiin. 
 
Kuvia otetaan yhä enemmän luvatta ja lähetetään eteenpäin esim. internetiin 
Lapsista noin 32 % ilmoitti tietävänsä ainakin yhden, josta on otettu kännykkäkuva ilman kuvatta-
van kohteen lupaa ja lähetetty sen jälkeen eteenpäin (esim. internetiin). Viime vuoden kyselyssä 
lukema oli 25%. Tämänkin osalta on siten tapahtunut kasvua. 
 
Kuvia lähetetään myös sellaisille, joita ei ole tavattu oikeassa elämässä, ainoastaan netissä 
Huomattava määrä vastaajista (46%) ilmoitti tietävänsä jonkun, joka olisi lähettänyt kuvansa säh-
köpostilla, Messengerillä tai kännykällä jollekin sellaiselle, joka on tavattu ainoastaan netissä. Lä-
hes 9 % vastaajista vastasi myönteisesti kysymykseen ”Tiedätkö onko kuvan lähettämisestä aiheu-
tunut ongelmia”. Yleisin esille tullut vastaus liittyi kiusaamiseen tai siihen, että kuva päätyi sellai-
selle, jolle sen ei haluttu päätyvän. 
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Riskikäyttäytyminen yleisintä ikäryhmässä 13-15 –vuotiaat. Ikäryhmittäisen vertailun perusteella 
vaikuttaa, että paitsi kuvaamiskäytön aktiivisuus, myös kännykameroihin liittyvä riskikäyttäytymi-
nen (kuten luvatta kuvaaminen ja kuvien eteenpäin lähettäminen nettiin sekä tuntemattomille netti-
tutuille) vaikuttaisi olevan yleisintä. 
 
Ikäryhmittäinen ja sukupuolten välinen vertailu 
7-9 -vuotiaat 10-12 -vuotiaat 13-15 -vuotiaat Tytöt (kaikki) Pojat (kaikki 
Kuvaaminen 39% 
Nettiin 44% 
Ilman lupaa 20% 
Nettitutuille 26% 
 

Kuvaaminen 58% 
Nettiin 20% 
Ilman lupaa 24% 
Nettitutuille 39% 

Kuvaaminen 64% 
Nettiin 29% 
Ilman lupaa 35% 
Nettitutuille 51% 

Kuvaaminen 61 % 
Nettiin 27 % 
Ilman lupaa 31% 
Nettitutuille 47% 

Kuvaaminen 62% 
Nettiin 30 % 
Ilman lupaa 34% 
Nettitutuille 43% 

 
Kiusaamiseen liittyvät asiat eivät juuri muuttuneet edellisvuodesta 
Kännykkäkiusaaminen on melko  yleistä, kiusaamisesta ei useinkaan kerrota kenellekään. Kiusaa-
mistarkoituksessa lähetettyjä kuva- tai tekstiviestejä on saanut 28% vastaajista. Kiusaamisen koh-
teeksi joutuneet ilmoittivat kertovansa ikävistä viesteistä useimmiten kavereille (63%) tai vanhem-
mille (27%). 26% kiusaamisviestejä saaneista lapsista ilmoitti, ettei kerro kännykkään saaduista 
kiusaamistarkoituksessa lähetetyistä kuva- tai tekstiviesteistä kenellekään. Erityisesti kiusaamisen 
kohteeksi joutuneet pojat vaikuttaisivat kyselyn perusteella vaikenevan useimmin kiusaamisesta: 
35% pojista ilmoitti, ettei kerro kiusaamisesta kenellekään.Lukemat ovat edellisvuoden tasoa kai-
kissa vertailuissa. Yleisintä kiusaaminen vaikuttaisi olevan ikäryhmässä 10-12 –vuotiaat. 
 
7 – 9 vuotiaat 10 – 12 vuotiaat 13 – 15 -vuotiaat Tytöt (kaikki) Pojat (kaikki) 
24% kiusausviestejä 
 
Kenelle kerrotaan? 
 
Vanhemmille 47% 
Kaverille 36% 
 
Ei kenellekään 29% 

32% kiusausviestejä 
 
Kenelle kerrotaan? 
 
Kaverille 61% 
Vanhemmille 35% 
 
Ei kenellekään 22% 

26% kiusausviestejä 
 
Kenelle kerrotaan? 
 
Kaverille 66% 
Vanhemmille 22% 
 
Ei kenellekään 27% 

29% kiusausviestejä 
 
Kenelle kerrotaan? 
 
Kaverille 68 % 
Vanhemmille 26% 
 
Ei kenellekään 22% 

26%kiusausviestejä 
 
Kenelle kerrotaan? 
 
Kaverille 46% 
Vanhemmille 29% 
 
Ei kenellekään 35% 

 
Kännykkäkiusaaminen on monimuotoista 
Kännykkäkiusaamisen kohteeksi joutuneet lapset kuvailivat kyselyssä vuoden 2005 kyselyn tapaan 
vapaamuotoisesti kohtaamaansa kännykkäkiusaamista. Kiusaamisen yleisimpiä muotoja ovat vasta-
usten perusteella edelleen haukkuminen, uhkailu, kiristys, ja ns. pilarit (pilasoitot).  
 
Vanhemmat entistä vähemmän perillä lasten puhelimen käytöstä 
Lapsista lähes 27%  ilmoitti, etteivät he koskaan keskustele kännykän käyttämiseen liittyvistä asi-
oista vanhempiensa kanssa. Tämän perusteella vanhemmat ovat entistä vähemmän perillä lasten 
puhelimen käytöstä: vuoden 2005 kyselyssä 20% vastaajista, ettei ollut keskustellut aiheesta van-
hempiensa kanssa. Lähes 35% lapsista kertoi, etteivät vanhemmat joko tiedä lainkaan, tai he eivät 
tiedä, tietävätkö vanhemmat mitä he puhelimellaan tekevät. Myös tässä on hienoista nousua verra-
tuna edelliseen kyselyyn, jossa vastaava lukema oli noin 30%. Tulokset kaikkien vertailuryhmien 
osalta ovat edellisvuoden kyselyn tapaan hyvin samansuuntaisia. 
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3 Pelastakaa Lasten suosituksia kyselyn pohjalta 
 
Lasten matkapuhelimen käytöstä on keskusteltava avoimesti kotona ja koulussa. Kasvattajien on 
tärkeää olla tietoisia siitä, mihin lapset kännykkää käyttävät: käytetäänkö kameraa, nettiä tai vaik-
kapa maksullisia palveluja. Lähtökohtana on välttää ylireagointia. Lasta ei saa myöskään syyllistää. 
Pelastakaa Lapset suosittelee perheitä pohtimaan jo puhelimen ostotilanteessa kännykän eri toimin-
tojen merkitystä lapsen käytössä. Mitä pienempi lapsi, sitä selkeämmät rajat ja pelisäännöt lapsi 
tarvitsee puhelimen käyttöön. 
 
Koulujen osalta Pelastakaa Lapset suosittelee laatimaan selkeitä ohjeita matkapuhelinten käyttöön 
koulupäivän aikana ja koulun tiloissa. Ohjeistusta suositellaan myös ohjattuun kerho- ja harrastus-
toimintaan. Ohjeissa on tärkeää muistaa erikseen myös kuvaamiseen liittyvät asiat. Koulujen on 
tärkeä tiedostaa kännyköiden (ja samalla myös netin) avulla tapahtuvan kiusaamisen merkitys ja 
ilmiön olemassaolo. Kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyvissä toimintamalleissa on tärke-
ää muistaa kännykkä- ja nettikiusaamisen ulottuvuudet. Pelastakaa Lapset suosittelee tiivistä kodin 
ja koulun välistä yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumiseen. Lapsia on tärke-
ää kannustaa reagoimaan, jos kokevat tai havaitsevat kiusaamista. 
 
Pelastakaa Lapset muistuttaa vuoden 2005 kyselyssä mainittujen suositusten mukaisesti kamera-
kännyköiden erityispiirteistä. Kamerapuhelin tekee kuvaamisen helpoksi ja nopeaksi. Kuvien lähet-
täminen eteenpäin ja julkaiseminen netissä on myös helppoa. On myös tärkeää tiedostaa kuvaami-
seen liittyvät käytänteet kuten keitä ja missä on luvallista kuvata, mihin ja millaisia kuvia voi tai 
kannattaa lähettää.  On muistettava, että esimerkiksi luvatta kaverista otettujen kuvien nettijulkaisu 
saattaa loukata yksityisyyden suojaa, eikä kerran netissä julkaistua kuvaa välttämättä saa pois netis-
tä. Kuvien päätyminen vääriin käsiin on myös mahdollista. Kuvien lähettäminen internetiin sisältää 
paitsi vastuun myös riskejä, joiden tiedostaminen ja joista puhuminen on tärkeää.  
 
Kännykän ja netin ”yhdistyessä” on hyvin tärkeää tutustua lapsen tapaan käyttää internetiä ja käydä 
samalla turvalliseen nettikäyttäytymiseen ohjaavaa keskustelua lasta syyllistämättä. 
 
Pelastakaa Lapset suosittelee kaikkia kännykän käyttäjiä tutustumaan Viesintäviraston laatimiin 
matkapuhelimen käyttäjän tietoturvaohjeisiin. Tietoturvaohjeet löytyvät osoitteesta  
http://www.ficora.fi/mobiiliturva/ 
 


