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• Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa mm. 
seuraavista kysymyksistä:  
– Miten digitalisaatio näkyvät eri ammattiasemissa työskentelevien 

arjessa? Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on työoloihin ja 
työyhteisöihin? 

– Miten digitalisaatio (erityisesti sosiaalinen media) vaikuttaa 
perhesuhteisiin ja perheen aikaan?   

– Millä tavoin perhe ja työ yhdistetään? Miten teknologiaa 
hyödynnetään työn ja perheen yhteensovittamisessa? 

• Tutkimuksessa hyödynnetään monimenetelmällistä 
lähestymistapaa. 

• Toteutetaan vuosina 2015-2020 



Perhe? Hyvinvointi? 
  
• Mikä on perhe? 

–  “perhe” >> perhekäytäntö 

 

• Mitä on hyvinvointi? 
– Hyvinvoinnin määrittely: Ei ole yksinkertaista vastausta 

tai määrittelyä. 
• Subjektiivinen, objektiivinen & normatiivinen ulottuvuus.  

• Käsitettä käytettään toistuvasti niin tutkimuksessa kuin 
arkikielessä ja esim. politiikan tavoitteena (Moreno 
Minguez 2013) 

• Usein  lähestytään useiden erilaisten ulottuvuuksien 
kautta.  

• Hyvinvointi – pahoinvoinnin  puute vai enemmän?  
 

 



Perheen hyvinvointi? 

1+2=3 …vai sittenkin =5  

• Sitä mitä tarkoitetaan perheen hyvinvoinnilla ei  usein määritellä  

• Käsitys hyvinvoinnista rakentuu eri tekijöiden pohjalta 

– tekijät liittyvät joko yksilöön ja/tai perheen kokonaisuuteen (Zimmerman 2013)  

 

• Perheen hyvinvointi voidaan käsittää ja tutkimuksissa operationalisoida monella eri 
tavalla:  

1. Yksittäinen tekijä vs. useita tekijöitä (ja empiirisiä mittareita)  

2. Yksilö tai laajempi perheyhteisö 

Joidenkin mukaan (esim.Behnke & MacDermid 2004)  perheen hyvinvointi on 
enemmän kuin ”yksilöiden summa”. 

Tämän näkökulman mukaan tarvitaan useita näkökulmia, mittareita ja 
informantteja. Tarkastellaan perheen kokonaisuutta, ei vain yksilöitä 
perheenjäseninä.  

3. Ristikkäisvaikutukset, esim. puolisosta toiseen tai aikuisilta lapsiin (Mauno 1999) 

 

• Käytännössä tutkimuksessa perheen hyvinvointi konstruoidaan  usein yksittäisten 
perheenjäsenten kokemusten kautta & yksittäisten mittausten kautta, joissa  kartoitetaan 
joitakin ulottuvuuksia. 
 



PERHE + HYVINVOINTI + AIKA 

 
- Ajalla korostunut merkitys 

nykyvanhemmuudessa ja perhe-elämässä; 

- Puolisojen yhteisen ajan puute yhteydessä  
eroriskiin; 

- Kadonnut päivärytmi ja univaikeudet 
ongelmana (perheet, lapset, vanhemmat); 

- Vanhempien ongelmat riskinä lasten 
hyvinvoinnille.  

 
 

 



Perhesuhteet, vanhemmuus ja aika 

 
• Kellon aika vs. koettu aika vs. sosiaalinen aika 

• Aikaa ei vain käytetä – vaan sitä käytetään ”sopivasti”, ”oikein” tai ”väärin”.  

• Aikaan liittyy arvoja, normeja.  

• Vanhemmat kertovat syyllisyydestä, kun eivät pysty viettämään riittävästi aikaa 

lastensa kanssa. 

 

• Ajan koordinointi ja hallinnointistrategiat tärkeitä perheissä (esim. Daly, 

2001).  

• Ajanhallinnan ja johtamiskäsitteiden käyttäminen arkipuheessa, 

ajanhallintastrategioiden käyttäminen (Hochschild 1997) 

• Vanhemmat kontrolloivat myös lastensa aikaa – lapsilla (ja lasten toiminnoilla) 

toimijuutta. 

• Sukupuolittunut luonne: äidit ovat usein edelleen vastuussa perheen 

aikakoordinoinnista, vaikka itse ajankäyttötavat ovatkin yhdenmukaistuneet 

perheissä. 

  

• Vanhemmuustyylit + aika +  (uusi) teknologia – suhde 



Perhe, aika ja teknologia   

 

• Teknologisilla innovaatioilla on monia erisuuntaisia vaikutuksia 

sosiaalisen elämään ja sosiaalisiin suhteisiin    

– Ne tuottavat uusia kulttuurisia käytäntöjä: millaisia 

merkityksiä näillä käytännöillä on? (Wajcman, 2008, 2015)   

– Erityisesti mobiiliteknologiaa käytetään perhe-elämän 

koordinointiin ja arjessa.  

 

• Vanhemmat välittävät: 

• Koti ja sen mediaympäristö sekä vanhemmat ja perheyhteisö ovat 

lapsen ensimmäisiä ja ensisijainen yhteisö, joka rakenteistaa ja 

ohjaa lapsen käsitystä ajasta ja tilasta – sekä arkipäivistä ja sen 

rutiineista (Lull, 1980;  Harrison 2015) 

• Kiinnostus vanhemmuuden käytäntöihin ja  ajan keskeiseen 

asemaan perhe-elämässä (toimintojen ajoitus, synkronisaatio)>> 

tarkasteltava myös uuden teknologian näkökulmasta.   

 

 

 



Teknologia & media ja perheen hyvinvointi?  

  

- HYVÄ VAI PAHA? Koska teknologiasta on tullut olennainen osa perheen arkea, viestintää ja tapaa 
olla yhteydessä – hyvä vs. paha vastakkainasettelu ei välittämättä hedelmällinen.  

 

Positiivisia vaikutuksia: 

• Kommunikoinnin helppous  perheen sisällä, myös etäällä asuvat (Horst, 2010); 

• monenlaisia sosiaalisia verkostoja (Hampton, Sessions, Her, & Rainie, 2009);  

• suhteiden läheisyyden mahdollistaja pariskunnille, perheille (Rabby & Walter, 2003);   

• Perheen sisäisen koherenssin parantaminen / lisääminen (Horst, 2010).  

 

…mutta myös: 

• ICT voi vähentää perheen kanssa vietettyä aikaa (Mesch, 2006);  

• hämärtää rajoja työn ja perheen välillä, perheen ja muun sosiaalisen maailman välillä (Chelsey, 
2005);  

• nettikiusaamista ja (itseraportoitua) addiktiota (Watkins, 2009);  

• erimielisyydet siitä miten teknologiaa käytetään (Huisman, Edwards, & Catapano, 2012); 

•  vanhempien huomion siirtyminen (Radesky et al., 2014; Sharaievska and Stodolska 2017) (vrt. 
viimeaikainen kotimainen keskustelu!). 

 

• Ajantasaisia kotimaisia tutkimuksia…?  
 



Vanhemmat välittävinä – ”puskuriteoria” 

   
• Vanhempien roolia lasten mediaympäristöjen välittäjinä on käytetty perhetutkimuksessa. 

Empiirisesti on tunnistettu useita eri vanhemmuustyylejä (parental mediation –theory):    

 

’Klassiset’ 

1. Rajoittava > turvallisuus funktio: milloin, kuinka pitkään, miten  

2. Yhdessä katsominen (tai yhteiskäyttö) >  tehdään yhdessä  

3. Aktiivinen > keskustelu, selittäminen ja kertominen.  

 

Uudemmissa tutkimuksissa tunnistettu lisäksi:  

• Tekniseen turvallisuuteen ohjaava (aktiivinen / yhdessä käyttäminen)> mitä, miten 

• Ohjaaminen /Supervision (aktiivinen / reagoiva) > esim. Lapsen mediakäytön 

tarkkailu samalla kun tekee kotitöitä   

• Etäohjaus/ etäpuskurointi > “on-line” vanhemmuus   

• Kaverityylit (yhteiskäytömuoto)> kaveri facebook jne. 

• Yhdessäoppiminen (yhdessäkatsomista/käyttämistä)>opitaan yhdessä, vanhemmat 

oppivat lapsilta. 

(Kirjallisuutta: Nathanson, 1999; Valkenburg, Krcmar, Peeters, & Marseille, 1999; Linder & Werner, 2012;  

Nikken and Jansz  2014; Zaman and colleagues 2016) 



• Vanhempaan liittyvien tekijöiden suhteen:  

– tulot  

– terveys (masentuneisuus) 

– vanhempien teknologiaorientaation/ -suhtautumisen 

ja –kyvykkyyden mukaan  

• …Suomessa vain vähän tietoa?  

 

• Lapseen liittyvien tekijöiden mukaan: ikä, 

temperamentti 

• Tutkimustarve!    

 

 

 

Vanhemmuuskäytännöt vaihtelevat 



Vanhemmat puskureina 

 Yleisesti on sanottu, että suhtautuminen lasten ja median 
väliseen suhteeseen on muuttunut : 
– Suojelu median ja teknologian haitalliselta vaikutukselta on 

korvautunut osallistumisella median käyttöön, sisällön 
tuottamiseen (Kotilainen & Pathak-Shelat 2015).  
• Esim. uusi opetussuunnitelma 

 

• Zaman ja kollegat (2016) huomauttavat, että tarvitsemme 
edelleen tutkimusta niistä ympäristötekijöistä, jotka 
vaikuttavat vanhemmuuskäytäntöihin perheessä ja kodin 
piirissä.   
• Tässä tarkastelen vanhemmuuskäytäntöjä ja uutta teknologiaa 

suhteessa aikaan ja siihen liittyviin kulttuurisiin jäsennyksiin.  



Tutkimuksen tavoite ja aineisto   

• Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
vanhemmuuskäytäntöjä, teknologiaa ja aikaa:  

 

• Haastattelut (39 vanhempaa) kerätty vuonna 2016   
– iältään 28 –54; valtaosa naisia (5 miestä). 

– Erilaisia perhetilanteita: naimisissa, avoliitossa, 
yksinhuoltajia.    

– Puolistrukturoidut haastattelut, teemat: työn ja perheen 
yhteensovittaminen, työn ja työolot, perhetietoja, 
perheen arki, teknologian käyttö työssä  ja sen 
ulkopuolella, teknologiavälitteinen  

 yhteydenpito perheenjäsenten kanssa jne.   

 



Menetelmä   

• Ongelmaorientoitunut sisällönanalyysi (problem-driven 
content analysis; Krippendorff 2004). 

 

• Menetelmässä aineistoa luetaan tietyn kysymyksen 
/kysymyksien näkökulmasta:   

• Millaisia teknologiaan liittyviä vanhemmuustyylejä tunnistetaan?   

• Millainen rooli ajalla on, millainen rooli ajalle annetaan suhteessa 
teknologioihin ja vanhemmuuteen?   

 

• Menetelmä siis eroaa sisällönanalyysistä, jossa lukija 
motivoituu ja keskittyy niihin asioihin, jotka 
tunnistetaan tekstin pohjalta.   



  
 
Ohjaava  
Noita WhatsApp-ryhmiä on, et niitä on ja sit 
välillä kuuleeki huoneesta piip piip aina kuuluu 
ja sit on silleen et ”voitko laittaa 
äänettömälle” et ne yötä myöten välillä 
piippailee siellä. En ymmmärrä mikä logiikka 
siinä sitte on.  

 
 

 
Ohjaava  
 Ja tietysti se ajankäyttö just, että ku me 
ollaan sinänsä oltu vähän vanhanaikasesti 
varmaan vanhemmat just et rajotetaan 
enemmän ku moni muu mutta, miten ne 
sais opetettua siihen järkevään, fiksuun 
sosiaalisen median käytökseen. 



Lopuksi: Vanhemmat välittävät …turvatakseen 

ja rauhoittaakseen perheen yhteisen ajan 

– Useita käytäntöjä samanaikaisesti   

– Rajoittavat käytännöt ja passiivinen käytäntö suoraan yhteydessä 

käsitykseen perheen ajan merkityksestä  

• Myös yhteiskäyttö, mediaherkuttelu (vapaa-aika)   

• Passiivinen käytäntö – vanhemmat eivät “välitä” (non-mediation): ei 

väistämättä ongelma!  

 

Mitkä tekijät selittävät eri tyylejä? 

– Lapsen ikä määrittää, mutta ei suoraa yhteyttä 

– Lisää tietoa kaivataan: lapsen sukupuoli, temperamentti tms. 

lapseen liittyvät ominaisuudet  

– Vanhemman oma suhtautuminen teknologiaan: 

– Perheen “kulttuuri” ja sopimukset siitä miten digitaalisia laitteita 

käytetään. 
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