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● Perustettu vuonna 2005.
● Edistämme ja kehitämme mediakasvatusta Suomessa.
● Kohderyhmänä erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset.
● Koulutamme, jaamme tietoa, tuotamme materiaaleja, teemme yhteistyötä eri toimijoiden 

kanssa jne.

Mikä Mediakasvatusseura?



DIGIHYVINVOINTI
& -ERGONOMIA



Kuva: Pixabay

● medioitunut arki 

ja digitalisoitunut maailma

● loputtomat virikkeet ja informaatiotulva

● teknologian nopea kehitys

● muuttuvat (tai jopa puuttuvat)

 sosiaaliset normit ja toimintamallit

● yleistynyt hyvinvointipuhe

● ruutuaikakeskustelu

Miksi digihyvinvoinnista puhutaan?

https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4981766
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Miksi digihyvinvoinnista puhutaan?

Hietajärvi, L. (2021).
Ruutuajasta puhuminen
tulisi lopettaa.

Teoksessa Tiedeneuvonnan
kehittämishanke Sofi (toim.),
Ilmiökartta: digitalisen median
vaikutukset lapsiin, nuoriin
ja ikäihmisiin, 36–41.
www.acadsci.fi/sofi/
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Media ja digiteknologia 
voivat  myös tukea 

hyvinvointia.

https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4981766


Digihyvinvoinnilla tarkoitetaan 
yksinkertaisesti

tasapainoista digitaalista media-arkea.

Sen edistämiseksi tarvitaan ymmärrystä 
psyykkisestä, sosiaalisesta sekä fyysisestä 

hyvinvoinnista
digitaalisessa maailmassa.
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hyvinvoinnista
digitaalisessa maailmassa. Salmela-Aro K, Upadyaya K, Hakkarainen 

K, Lonka K, Alho K. (2017)  

The Dark Side of Internet Use: Two 
Longitudinal Studies of Excessive 
Internet Use, Depressive Symptoms, 
School Burnout and Engagement 
Among Finnish Early and Late 
Adolescents. 



HYVINVOINTI?
”Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not  
merely the absence of disease or infirmity.”  

WHO

 



● Hyvinvointi = subjektiivinen kokemus tarpeiden 
täyttymisestä ja elämän tyytyväisyydestä.

● Digihyvinvointi = subjektiivinen kokemus tarpeiden 
täyttymisestä ja elämän tyytyväisyydestä 
digitaalisessa media-arjessa.
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Fyysinen
digihyvinvointi?

● Uni
● Ravinto
● Aivoterveys



Psyykkinen
digihyvinvointi?

● Tunteet
● Mielenterveys
● Mieliala



Sosiaalinen
digihyvinvointi?

● Yhteisöllisyys
● Osallisuus
● Vuorovaikutus



YKSILÖTASO SOSIOKULTTUURINEN
YMPÄRISTÖ

- työ, koulu, yhteiskunta, 
teknologiayritykset...

- trendit, kulttuuri, politiikka, normit, 
säännöt, toimintatavat…

- ystävät, perhe, kollegat, päättäjät...

- psyykkinen
- fyysinen

- sosiaalinen



Digihälyn taltuttajat
Luoma-Aho V.
HS Visio 13.9.2021

https://www.hs.fi/visio/art-2000008210800.html
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Mobiiliteknologia sekä kommunikoinnin ja sosiaalisten suhteiden rajattomat mahdollisuudet 
luovat ennennäkemättömän ympäristön, jossa eläminen voi kuormittaa.

● Erilaisten vaihtoehtojen ylitarjonta
● Helppous vaihtaa yhdestä huomion kohteesta toiseen
● Ihmisten huomion taloudellinen hyödyntäminen
● Erilaisten toimintojen sisällyttäminen yhteen ja samaan laitteeseen
● Yllä olevien jatkuva esiintyminen arkielämässä

Tarvitsemme uudenlaisia strategisia taitoja pitääksemme huolta 
hyvinvoinnistamme medioituneessa ja digitaalisen teknologian läpäisemässä 
yhteiskunnassa. 

HYVINVOINTI MEDIA-ARJESSA





AIVOJEN 
HYVINVOINTI 
DIGIARJESSA



AIVOT

°   Säätelevät kaikkea ihmisen elimistön 
     toimintaa.

°   Kehittyvät jopa 25-vuotiaaksi asti.

°   Muovautuvat läpi elämän (plastisiteetti).



°   Oppiminen on yhteyksien muodostumista.

°   Oppimista tapahtuu myös digitaalisen 
     teknologian käytön seurauksena.

AIVOT & OPPIMINEN
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AIVOTYÖ
● Aivoilta vaaditaan mm. usean asian tekemistä 

samaan aikaan (multitasking), hyvää muistia, 
nopeaa päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä, 
(jatkuvaa) reagointia, uuden omaksumista ja 
oppimista jne.

● Aivokuormaa lisäävät: tietotulva, häiriöt, 
keskeytykset, aikapaine ja kiire, stressi, monet eri 
työvälineet ja jatkuvasti päivittyvä teknologia, työn 
lisääntyneet vaatimukset jne.
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ERGONOMIA

● Tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille.
● Hyvässä ergonomisessa työympäristössä, työssä, 

työvälineissä ja toimintaympäristössä toteutuvat turvallisuus, 
terveys ja hyvinvointi, toiminnan tehokkuus ja sujuvuus sekä 
yksilöiden optimaalinen kuormittuminen.

● Hyvä kognitiivinen ergonomia parantaa työn tuottavuutta 
ja turvallisuutta: työ on sujuvampaa, inhimillisiä virheet 
vähenevät ja työssä voidaan paremmin.

Lähteet: Työturvallisuuskeskus & Työterveyslaitos



MULTITASKAAMINEN
°   Digitaalinen teknologia kannustaa usean asian 
     tekemiseen samanaikaisesti (multitaskaaminen).

°   “Multitaskatessa” aivot pomppivat nopeasti 
     heinäsirkan tavoin monen eri asian välillä →  
     kuormitus lisääntyy.

°   Runsaasti multitaskaavat joutuvat 
     pinnistelemään muita enemmän 
     keskittymistä vaativissa tilanteissa → 
     kuormitus lisääntyy.

°   Runsaan multitaskaamisen on todettu voivan
     heikentää keskittymiskykyä.



VÄLTÄ TURHAA 
MULTITASKAAMISTA

Tunnista omat taipumuksesi keskittyä 
moneen asiaan samanaikaisesti.

Valitse tietoisesti ne tilanteet, joissa 
multitaskaamisesta on hyötyä tai se on 
tarpeellista.

Minimoi muut ärsykkeet ja häiriöt 
keskittymistä vaativissa tilanteissa. 

Rauhoita kasvokkainen vuorovaikutus 
turhalta teknologialta ja ole tietoisesti 
läsnä.



KESKEYTYKSET
°   Luova työ ja ongelmien ratkaisu edellyttävät 
     aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä.

°   Multitaskaaminen ja digitaalinen teknologia 
     pitävät yllä jatkuvia keskeytyksiä.

°   Keskeytyksen jälkeen kestää aikansa päästä 
     takaisin vauhtiin.

°   Jatkuvat keskeytykset ja niihin reagoiminen 
     saa elimistössä aikaan jatkuvan hälytystilan → 
     pitkäaikainen stressi elimistössä.



KONMARITA 
RUUTUJEN KÄYTTÖ

Laita puhelimesi lento- tai älä häiritse 
-tilaan, kun sinun tarvitsee keskittyä.

Poista kokonaan turhat ilmoitukset ja 
jätä vain ne, jotka oikeasti vaativat 
reagointia.

Kun puhelin piippaa, mieti onko sinulla 
aikaa ja tarvitseeko sinun reagoida heti.

Aikatauluta päiviisi tietyt ajat, jolloin 
tarkistat somen, viestisovellukset ym.

Siivoa pois kaikki turhat sovellukset, 
joita et käytä säännöllisesti.



UNI
°   Aivot työskentelevät unen aikana:

°   korjaten elimistön vaurioita
 °   kerraten ja jäsentäen opittuja asioita
 °   vahvistaen vastustuskykyä
 °   ylläpitäen aiheenvaihduntaa
 °   käsitellen tunteita

°   Ruuduilla voi olla vaikutusta unen laatuun:
°   myöhäistämällä nukkumaan menoa
°   aktivoimalla aivoja, kun pitäisi rauhoittua
°   häiritsemällä melatoniinin erittymistä ja unirytmiä

°   Unen puutteen on todettu “välittävän” digitaalisen teknologian 
     haittavaikutuksia.



RAUHOITA UNI 
RUUDUILTA

Rauhoita illan viimeiset tunnit 
ruuduilta. 

Pyri vähintään välttämään kovin 
aktivoivia sisältöjä ja toimintaa.

Muuta ruutujen sävy lämpimämmäksi 
iltaa kohden (esim. Night Light/Shift). 

Raivaa puhelimet pois 
makuuhuoneesta.

Ota käyttöön perinteinen herätyskello.



5 vinkkiä: huolehdi aivoistasi!
1. Älä multitaskaa. Rajoita keskittymistä häiritsevien ilmoitusten ja 

ikkunoiden määrää älylaitteissa. 

2. Pidä taukoja ja hengästy välillä. Hengästyminen on hyväksi myös keskellä 
päivää ja säännölliset tauot auttavat keskittymään.

3. Tapaa ihmisiä myös kasvokkain. Aivot nauttivat sosiaalisesta 
kanssakäymisestä ja hauskanpito vetreyttää mieltä.

 
4. Rauhoita ilta. Uni tulee paremmin kun rajoitat ruutujen selaamista 

ilta-aikaa.

5. Aikaa ajatuksille ja joutilaisuudelle. Mediasisällöt inspiroivat, mutta aivot 
tarvisevat myös tyhjiä hetkiä ideoiden ja ajatusten prosessointiin.
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4. Rauhoita ilta: Uni tulee paremmin kun rajoitat ruutujen selaamista 

ilta-aikaa.

5. Aikaa ajatuksille: Mediasisällöt inspiroivat, mutta aivot tarvisevat myös 
tyhjiä hetkiä ideoiden ja ajatusten prosessointiin.

+ Reflektoi omaa median käyttöäsi 
– mitä se antaa ja mitä se ottaa?



TAUKOJUMPPA!



Opas tasapainoiseen digiarkeen, Mediakasvatusseura (2020)

Kohti tasapainoista digiarkea -vanhempainiltamateriaali, 
Mediakasvatusseura (2020)

Hyvinvointibingo, Mediakasvatusseura (2020)

Digivoimaa-verkkokurssit: mediakasvatus.fi/digivoimaa

Medianuoruus - opas aikuisille, Mediakasvatusseura (2019)

Tasapainoinen media-arki -infograafi, Mediakasvatusseura (2019)

Mitä on digihyvinvointi? -video, Mediakasvatusseura (2021)

Digihyvinvoinnin tiekartta Suomelle (2020) 

Digitaalinen hyvinvointi perheissä: Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi (2020)

Poliittiset toimenpiteet digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi (2020) 

Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa (2021)

Center for Humane Technology

VINKKEJÄ

https://mediakasvatus.fi/materiaali/opas-tasapainoiseen-digiarkeen/
https://mediakasvatus.fi/materiaali/vanhempainilta-kohti-tasapainoista-digiarkea/
https://mediakasvatus.fi/digiperhe/2020/04/vinkkeja-tasapainoiseen-digiarkeen/
https://mediakasvatus.fi/digivoimaa/
https://mediakasvatus.fi/materiaali/medianuoruus-opas-aikuisille/
https://mediakasvatus.fi/materiaali/infograafi-tasapainoinen-media-arki/
https://www.youtube.com/watch?v=i3cNE-5so64
https://demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2020/05/demos_digihyvinvoinnin_tiekartta.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162438
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=35701
https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta
http://humanetech.com/


Yle oppiminen: Aivojen muovautuvuus on oppimisen perusta 
yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/19/aivojen-muovautuvuus-oppimisen-perusta 

Moisio & Moisala: Aivojen vuoro -podcast supla.fi/ohjelmat/aivojen-vuoro  

Kimmo Alho: Aivot ja hyvinvointi digitaalisessa ympäristössä youtu.be/JGqrV5Z7cOc 

Minna Huotilainen & Mona Moisala: Keskittymiskyvyn elvytysopas (2018)

Minna Huotilainen & Katri Saarikivi: Aivot työssä (2018)

Sami Paju & Tapani Reikki: 
Järki töihin! Parempien työtapojen kehittämisopas (2019)

TTL: Aivotyö ja kognitiivinen ergonomia

https://www.ttl.fi/tyontekija/aivot-tyossa/
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Gui M., Fasoli M. & Carradore R. (2017). “Digital Well-Being”. Developing a New Theoretical Tool For Media Literacy Research. 
Italian Journal of Sociology of Education, 9(1), 155-173. DOI: 10.14658/pupj-ijse-2017-1-8. 

Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K., & Alho, K. (2017). The Dark Side of Internet Use: Two Longitudinal Studies of 
Excessive Internet Use, Depressive Symptoms, School Burnout and Engagement Among Finnish Early and Late Adolescents. Journal 
of youth and adolescence, 46(2), 343–357. https://doi.org/10.1007/s10964-016-0494-2

Carlson, S., Salonen, O., Lonka, K., Hakkarainen, K., Salmela-Aro, K., & Alho, K. (2016). Media multitasking is associated with 
distractibility and increased prefrontal activity in adolescents and young adults. NeuroImage, 134, 113–121. 
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.04.011

HS Visio. Digihälyn taltuttajat (13.9.2021)
https://www.hs.fi/visio/art-2000008210800.html

Työterveyslaitos: Sujuvaa aivotyötä kognitiivisen ergonomian keinoin.
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/aivotyo-sujuvaksi/

Työturvallisuuskeskus: Tietotyö, kognitiivinen kuormittuminen ja tietoergonomia. 
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/asiantuntija-_ja_toimistotyo/tietotyo_kognitiivinen_kuormittuminen_ja_ti
etoergonomia#e1f84d1f

LÄHTEITÄ:

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.04.011
https://www.hs.fi/visio/art-2000008210800.html
https://www.hs.fi/visio/art-2000008210800.html
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/aivotyo-sujuvaksi/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/asiantuntija-_ja_toimistotyo/tietotyo_kognitiivinen_kuormittuminen_ja_tietoergonomia#e1f84d1f
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/asiantuntija-_ja_toimistotyo/tietotyo_kognitiivinen_kuormittuminen_ja_tietoergonomia#e1f84d1f


KIITOS! REETTA HAVERINEN
Hanketyöntekijä

reetta.haverinen@mediakasvatus.fi

Twitter: @mediakasvatus
Instagram: @mediakasvatusseura 

MEDIAKASVATUSSEURA RY
www.mediakasvatus.fi

Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki

https://twitter.com/mediakasvatus
https://www.instagram.com/mediakasvatusseura




TEHTÄVÄ:  Pohtikaa opiskelijoiden/oppilaiden aivojen 
hyvinvoinnin tukemista media-arjessa kuvaa apuna 
käyttäen.

● Missä asioissa kokemuksenne mukaan 
opiskelijoilla/oppilailla on haasteita? Miten tämä on näkyy 
työssänne? Voitte antaa esimerkkejä tilanteista. Entä missä 
asioissa opiskelijat/oppilaat ovat pärjänneet hienosti?

● Miten voisitte huomioida opiskelijoiden/oppilaiden aivojen 
hyvinvoinnin tukemisen opetuksessa ja sen suunnittelussa?

● Oletteko kohdanneet työssänne samoja asioita? Entä 
poikkeavatko kokemuksenne paljon toisistaan? Tai onko 
joku kenties löytänyt työssään toimivan ratkaisun johonkin 
haasteeseen?


