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DIGITAALISEN MEDIAN ongelmakäyttöä on luon-
nehdittu ja tutkittu riippuvuuden, pakkomielteisen 
käyttäytymisen ja liiallisuuden näkökulmista, ja tar-
kastelu on kohdistunut muun muassa internetiin 
(sekä yleisesti että tarkemmin esimerkiksi ostami-
seen, pornoon tai muuhun sisältöön), digitaaliseen 
pelaamiseen, sosiaaliseen mediaan tai älypuhelimiin 
(ks. taulukko seuraavalla aukeamalla). Kansankielellä 

1  Ellis ym., 2018; Griffiths, 2018; Panova & Carbonell, 2018; Ryding & Kaye, 2018; Starcevic ym., 2018

näistä puhutaan yleisesti riippuvuuksina, mutta tut-
kimuksen näkökulmasta digitaalisen median ongel-
makäytön määritelmät ovat vielä varsin keskeneräisiä 
ja tutkimusalaa vaivaavat käsitteiden moninaisuus 
sekä menetelmälliset ongelmat1. Median ongelma-
käyttöä on pyritty liittämään toiminnallisten addikti-

oiden kenttään (DSM-5, 2013), mutta sen kriteerit ja 
diagnoosimenetelmät on laadittu uhkapeliongelmaa 
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Yhteenveto
> Digitaalisen median ongelmallista ja liiallista käyttöä esiintyy. Käytön ongelmat ovat yhteydessä 

hyvinvoinnin haasteisiin, erityisesti masennuksen ja ahdistuneisuuden oireisiin.

Miltä osin tieto on vielä puutteellista?
> Mediankäytön ongelmia ei ole kyetty määrittelemään selkeästi – onko kyseessä toiminnallinen 

riippuvuus vai jotain muuta. Diagnoosit, arviot ongelmien yleisyydestä ja hoitosuositukset 
vaihtelevat.

> Kausaalisuhteita ei tunneta. Ovatko hyvinvoinnin ongelmat ongelmallisen mediankäytön syy vai 
seuraus? 

Suositus
> Laadullista ymmärrystä mediankäytön ongelmista on lisättävä.

> Käsitteitä tulee käyttää täsmällisesti, ja eri nettipalveluiden ja -sisältöjen eroavaisuudet tulee 
huomioida (esimerkiksi sähköposti, Facebook tai pornografia eroavat toisistaan merkittävästi).

> Riippuvuuden diagnosointiin on liitettävä myös poissulkukriteerit, joiden perusteella voidaan todeta, 
milloin riippuvuutta ei ole.

> Kausaalisuhteet on selvitettävä, jotta diagnoosi ja hoito voidaan kohdentaa oikein.
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varten ja ne ovat puutteellisia tai keskeneräisiä eivät-
kä välttämättä sovellu näin laajan ja moniulotteisen 
ilmiön määrittelyyn2.

Ongelmallista mediankäyttöä on pyritty kuvaamaan 
seuraavilla teoreettisilla malleilla: 

1. Niin sanotun riippuvuuskomponenttimallin 
mukaisesti yleinen internetriippuvuus nähdään 
seurauksena samankaltaisista biopsykososiaalisista 
prosesseista kuin päihdeongelmissa: addiktiivinen 
eli riippuvuudeksi muodostuva käyttäytyminen 
johtuu siitä, että se aktivoi aivojen dopaminergisiä 
palkitsemisjärjestelmiä, jotka tuottavat käyttä-
jälleen nautintoa3. Internetin käyttö siis tuottaa 
hyvää mieltä tai nautintoa, ja siksi sitä tehdään 
toistuvasti. 

2. Erilaiset kognitio-käyttäytymismallit olettavat 
mediankäytön olevan seurausta jonkin perusta-
vanlaatuisemman psykologisen tarpeen täyttämi-
sestä tai eskapismista eli todellisuudenpakoilusta4.  

3. Kompensaatiomallin mukaan liiallinen digitaa-
lisen median käyttö on seurausta muiden elämän-
alueiden haasteiden tai mielenterveyden oireiden 
kompensaatiosta5 eikä digitaalisen median tai tek-
nologisen välineen aiheuttamasta riippuvuudesta.  

4. Riippuvuuden kehittymistä neljällä komponen-
tilla erottelevan I-PACE-mallin (Interaction of 
Person-Affect-Cognition-Execution)6 mukaan 
riippuvuuden kehittymisen alkuvaiheessa ratkaise-
via ovat yksilölliset erot (person) ja niihin liittyvät 
riippuvuus-alttiustekijät (mielenterveyden oireh-
dinta, persoonallisuustekijät, perimä). Riippuvuu-
denkaltaisen käyttäytymisen kehittyminen on 
seurausta näiden sekä ympäristö- ja tilannetekijöi-

2  Billieux ym., 2019; Kardefelt-Winther ym., 2017; Kuss & Billieux, 2017
3  Kuss & Billieux, 2017
4  Griffiths, 2018; Ryding & Kaye, 2017
5  Kardefelt-Winther ym., 2017 
6  Brand ym., 2019
7  Tunne- tai kognitiivisen tason vasteet (affective–cognitive) ohjaavat käyttäytymistä (execution), joka vastaavasti syöttää 

takaisin yksilöllisten erojen vahvistumiseen. 
8  Panova & Carbonell, 2018
9  Rumpf ym., 2019; Van Rooij ym., 2018
10  Kaptsis ym., 2016
11  https://osf.io/q2vva/

den vuorovaikutuksesta seuraavista mielihyvän tai 
tarkoituksenmukaisuuden kokemuksista.7 

Erilaisista teoreettisista malleista huolimatta on kui-
tenkin vielä epäselvää, voidaanko ongelmallista digi-
taalisen median kulutusta kuvata kattavasti termillä 
riippuvuus. Ainakaan älypuhelimien ongelmakäytön 
kutsumiselle riippuvuudeksi ei näytä olevan perus-
teita8. Digitaaliseen mediaan liittyviä ongelmallisia 
käyttäytymismalleja näyttää olevan useita eikä yksi 
selitysmalli sovi kaikkiin.

ONGELMALLISTA PELAAMISTA pidetään ainakin 
osittain erillisenä ilmiönä, ja toistaiseksi vain se on otet-
tu mukaan ICD-11 tautiluokitukseen (6C51.0 Gaming 
disorder, predominantly online), mutta tästäkään tut-
kijat eivät ole yksimielisiä9. Esimerkiksi riippuvuudelle 
olennaisten vieroitusoireiden kuvaus on tutkimuksessa 
puutteellista10. Selkeä käsitys siitä, mistä kaikesta on 
kyse, puuttuu, ja eri määritelmät vaikeuttavat ilmiön 
käytännön merkityksen ymmärtämistä (ks. taulukko 
seuraavalla sivulla). Olisi tärkeää pystyä määrittelemään 
toiminnallinen addiktio ilman, että samalla kuitenkaan 
patologisoidaan eli määritellään sairaudeksi normaalia 
käyttäytymistä. OSF-sivustolla11 on käynnissä avoin pro-
jekti, jossa tätä tehdään.

Määritelmällisen sekavuuden lisäksi ongelmallisen 
mediankäytön tutkimusta leimaa heikko näytön aste: 
Suurin osa tutkimuksesta perustuu poikkileikkaus-
asetelmalla kerättyyn kyselyaineistoon, jossa vastaajat 
itse arvioivat omaa mediankäyttöään. Otoksista valta-
osa on ei-edustavia mukavuusotoksia eli tutkimuksessa 
hyödynnetään helpoiten saatavissa olevia henkilöitä, 
jolloin vastaajajoukko voi olla eri tavoin painottunut. 
Kyselymittarit sekä niiden tulkinta vaihtelevat. Objek-
tiivisten aineistojen höydyntäminen eli mediankäy-
tön todellisen määrän ja laadun mittaaminen on ollut 
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varsin vähäistä tähän asti. Objektiivisella aineistolla 
tehdyt tutkimukset kuitenkin antavat viitteitä siitä, 
että itsearviot eivät lähtökohtaisesti vastaa mitattua 
käyttöä12, mikä heikentää useimpien tutkimusten luo-
tettavuutta. Koska aihe on suurta yleisöä kiinnostava, 
on valikoivan raportoinnin riski suuri. Tähän men-
nessä tutkimuskysymysten ja menetelmien ennakko-
rekisteröinti tai aineistojen ja niiden analyysien avoin 
jakaminen on ollut harvinaista. Sitä on tehty lähinnä 
ongelmapelaamisen tutkimuksessa ja vasta aivan viime 

12 Ellis, 2019
13 Carras & Kardefelt-Winther, 2018; Weinstein, Przybylski & Murayama, 2017
14 www.hbsc.org

aikoina13, joten näiden osaltakaan katsauksia ei vielä 
ole käytettävissä.

ONGELMAKÄYTÖN YLEISYYS

Edellä mainittujen menetelmällisten ja diagnostisten 
puutteiden takia ongelmakäytön yleisyydestä ei ole luo-
tettavaa tietoa. Arviot vaihtelevat riippuen kysymyspat-
teristosta ja sovelletuista kriteereistä. Seuraava taulukko 
esittää WHO:n tuoreimman kouluterveyskyselyn14  tu-

DIGITAALISEN MEDIAN LIIKAKÄYTTÖÄ TARKASTELEVIA  
META-ANALYYSEJÄ JA SYSTEMAATTISIA KATSAUKSIA

 Lähde Tyyppi Liikakäytön  
operationalisointi

Tutkimusten 
määrä 

Osallistujien  
yhteismäärä (N)

Fumero ym. 
(2018)

meta-analyysi
liiallinen internetin käyttö  
(excessive internet use)

28 48090

Alimoradi ym. 
(2019)

meta-analyysi
nettiriippuvuus  
(internet addiction)

23 35684

Ioannidis ym. 
(2019)

meta-analyysi
ongelmallinen internetin käyttö 
(problematic internet use)

40 2922

Lanthier-Labonté 
ym. (2020)

systemaattinen 
katsaus

ongelmallinen internetin käyttö 
(problematic internet use)

44 357964

Anderson ym. 
(2017)

systemaattinen 
katsaus

ongelmallinen internetin käyttö 
(problematic internet use)

29 36808

Cheng ym. 
(2018)

meta-analyysi
verkkopelaamishäiriö  
(internet gaming disorder)

69 58834

Gonzalez-Bueso 
ym. (2018)

systemaattinen 
katsaus

verkkopelaamishäiriö  
(internet gaming disorder)

24 53889

Paulus ym. 
(2018)

systemaattinen 
katsaus

verkkopelaamishäiriö  
(internet gaming disorder)

252 (ei tiedossa)

Männikkö ym. 
(2020)

meta-analyysi
ongelmallinen pelaaminen 
(problematic gaming behaviour)

50 129430

Casale & Banchi 
(2020)

systemaattinen 
katsaus

ongelmallinen sosiaalisen median 
käyttö (problematic social media use)

21 30657

Marino ym. 
(2018)

meta-analyysi
ongelmallinen Facebookin käyttö 
(problematic Facebook use)

23 13929

Sohn ym. 
(2019)

meta-analyysi
ongelmallinen älypuhelinen käyttö 
(problematic smartphone use)

41 41871

Mac Cárthaigh 
ym. (2020)

systemaattinen 
katsaus

ongelmallinen älypuhelinen käyttö 
(problematic smartphone use)

9 6923
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loksia Suomesta. Siinä ongelmallisen sosiaalisen me-
dian käytön yleisyyttä on arvioitu yhdeksän väittämän 
kysymyspatteristolla15.

ONGELMALLISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖN 
KRITEERIT TÄYTTÄVIEN OSUUS SUOMESSA

tytöt pojat

11-vuotiaat 6 % 5 %

13-vuotiaat 13 % 11 %

15-vuotiaat 14 % 10 %

Lähde: WHO, 2020

Fumeronin ym. (2018) katsauksessa arvioitiin liikaa in-
ternetiä käyttävien osuudeksi yli 13 prosenttia. Sohnin 
ym. (2019) katsauksessa arvioitiin ongelmallisen älypu-
helimen käytön yleisyyden olevan jopa yli 23 prosent-
tia. Nämä eroavaisuudet korostavat yleisyysarvioiden 
riippuvaisuutta niistä menetelmistä ja otoksista millä 
niitä tuotetaan. Katsausten ongelmana on eri mitta-
reiden ja ei-edustavien otosten perusteella tehdyt yh-
teenvedot. Digitaalisen pelaamisen osalta katsausten 
arviot ovat matalampia, mikä johtuu siitä, että pelaa-
jia on vähemmän kuin internetin käyttäjiä yleensä. 
Edustavien otosten perusteella keskimäärin noin 2 
prosenttia nuorista kokee pelaamisensa olevan on-
gelmallisella tasolla16. Vastaavan mittaluokan arvion 

15  The Social Media Disorder Scale (van den Eijnden ym., 2016): Mittari sisältää yhdeksän sosiaalisen median 
ongelmakäytön oiretta kartoittavaa kysymystä (esimerkiksi “Oletko viimeisen vuoden aikana pyrkinyt vähentämään 
sosiaalisen median parissa käytttämääsi aikaa mutta epäonnistunut siinä?”), joihin vastataan kyllä tai ei. Vähintään viisi 
kyllä-vastausta viittaa ongelmakäyttöön.

16  Paulus ym., 2018
17  n = 7865; Carras & Kardefelt-Winther, 2018
18  n = 465; Männikkö ym., 2020 
19  POCQ- eli Problematic Online Gaming Questionnaire -mittari kartoittaa ongelmallista pelaamista kuuden DSM-5-kriteerin 

(preoccupation, overuse, immersion, social isolation, interpersonal conflictss ja withdrawal) ja niitä kartoittavien yhteensä 
18 väittämän (esimerkiksi ”Kuinka usein olet yrittänyt vähentää pelaamista onnistumatta siinä”) avulla. Väittämiin 
vastataan asteikolla 1–5, ja pelaamiseksi katsotaan ongelmalliseksi, mikäli saavuttaa vähintään 66 pistettä asteikolla 
18–90.

20 n = 773; Männikkö ym., 2019a; 2019b (huom. sama data) 
21  IGD- eli Internet Gaming Disorder Test -mittari kartoittaa internetpelihäiriötä ja perustuu DSM-5 peliongelman yhdeksän 

oireen kriteeristöön ja kymmeneen väittämään (esimerkiksi ”Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana epäonnistuneesti 
yrittänyt vähentää pelaamiseen käyttämääsi aikaa?”). Väittämiin vastataan 0 (ei koskaan), 1 (joskus) tai 2 (usein), ja 
ongelma pelaamiseksi lasketaan se, jos vähintään viiteen oireeseen on vastattu “usein”. Mittarit noudattelevat usein 
samoja DSM-5-ehdotukseenkin liitettyjä kriteerejä (https://www.psychiatry.org/patients-families/internet-gaming), mutta 
väittämien määrä, vastausasteikko ja pisteytykseen käytetyt kriteerit sekä analyysitavat vaihtelevat huomattavasti.

22 Aiheesta laajemmin: Kuuluvainen, S. & Mustonen, T. (2019). Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeli riippuvuus. 
Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin (2. painos). Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinki sekä Tanner, N., Radwan, R., 
Korhonen, H. & Mustonen, T. (2020). Sosiaalinen media, ongelmallinen sosiaalisen median käyttö ja someriippuvuus. 
Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinki. 

23 Cheng ym., 2018

(2,2 %) antaa ennakkorekisteröity laaja ja edustava 
seitsemästä Euroopan maasta kerätty henkilösuun-
tautunut tutkimus17. Suomessa ei-edustavien otosten 
perusteella kysymyspatteristosta ja analyysitavasta 
riippuen tulokseksi on saatu joko 0,9 prosenttia18, 19 
tai samalla aineistolla 1,3–2,8 prosenttia riippuen ana-
lyysitavasta20, 21, 22.

DIGITAALISEN MEDIAN  
ONGELMALLISEN KÄYTÖN YHTEYDET 

PSYKOLOGISEEN HYVINVOINTIIN

Digitaalisen median ongelmallista käyttöä raportoivi-
en psykologinen hyvinvointi on varsin todennäköisesti 
myös muilta osin keskimääräistä alhaisempaa. Näytön 
aste on – edellä mainitut heikkoudet huomioiden – täl-
tä osin pääosin heikko mutta vakaa: median ongelma-
käytön ja psykologisen hyvinvoinnin välillä löydetään 
toistuvasti heikko tai keskiverto yhteys. Ongelma-
pelaamisen kohdalla tulos näyttää olevan kansainväli-
sestikin yhtenäinen23. Yhteyden voimakkuus kuitenkin 
vaihtelee tutkimuksittain huomattavasti: tuloksiin vai-
kuttavat otostapa, psykologisen hyvinvoinnin määritel-
mät, käytetyt mittarit ja menetelmät. Eniten tutkimusta 
psykologisesta hyvinvoinnista on masennuksen ja ahdis-
tuneisuuden oireista (ks. taulukko seuraavalla sivulla), 
joiden osalta näytön aste onkin kohtalainen.
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PSYKOLOGISTA HYVINVOINTIA 
TARKASTELEVIA META-ANALYYSEJÄ JA 

SYSTEMAATTISIA KATSAUKSIA

 Lähde
Liikakäytön 

operationali-
sointi

Masennuk-
sen oireiden 
näytön aste

Ahdistu-
neisuuden 
oireiden 

näytön aste

Fumero 
ym. 
(2018)

liiallinen inter-
netin käyttö 
(excessive 
internet use)

keskivahva heikko

Gonzalez-
Bueso 
ym. 
(2018)

verkko-
pelaamis häiriö 
(internet ga-
ming disorder)

keskivahva keskivahva

Männikkö 
ym. 
(2020)

ongelmallinen 
pelaaminen 
(problematic  
gaming  
behaviour)

heikko heikko

Marino 
ym. 
(2018)

ongelmallinen 
Facebookin 
käyttö  
(problematic 
Facebook use)

keskivahva keskivahva

Sohn ym. 
(2019)

ongelmallinen 
älypuhelinen 
käyttö  
(problematic 
smartphone 
use)

keskivahva keskivahva

Kaikissa on merkitsevä heterogeenisyys eli eri tutkimusten 
tulokset (samassa katsauksessa) eroavat toisistaan paljon.

Liiallisen mediankäytön yhteys psykologiseen hyvin-
vointiin ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Liiallista me-
diankäyttöä raportoineet mielenterveyden ongelmien 
tai itsetuhoisuuden kanssa painivat nuoret saavat kat-
sausten perusteella verkon vertaisryhmistä myös mer-
kittävää apua ja tukea ongelmiinsa24.

Internetriippuvuudella on heikko yhteys vähäisem-
pään unen määrään ja suurempiin uniongelmiin25, ja 
samoin näyttää olevan älypuhelimen liiallisella käytöl-
lä26. Näytön aste uniongelmien kohdalla on kuitenkin 

24 Marchant ym., 2017; Sedgwick ym., 2019
25 Alimorad ym., 2019
26 Mac Cárthaigh ym., 2020; Sohn ym., 2019
27 Lanthier-Labonté ym., 2020
28 Ioannidis ym., 2019
29 Anderson ym., 2017
30 Anderson ym., 2017
31 12–14 v., n = 1702; 16–18 v., n = 1636; Salmela-Aro ym., 2018
32 n = 2059; Krossbakken ym., 2018
33 n = 1200; Savolainen ym., 2020; Tóth-Király ym., painossa

heikko, sillä suurin osa tutkimuksesta perustuu retro-
spektiiviseen kyselylomaketutkimukseen eikä älypuhe-
limen käytön tai unen objektiiviseen mittaamiseen tai 
edes päiväkirjatutkimukseen. Internetriippuvuudella 
on myös havaittu pieni yhteys itseraportoituun alko-
holin ja kannabiksen käyttöön, mutta näytönaste on 
tässäkin heikko27.

ONGELMALLISEN MEDIANKÄYTÖN  
SYYT JA SEURAUKSET

Syy–seuraus-suhteita tähänastinen tutkimus ei ole 
pystynyt osoittamaan luotettavasti. Pitkittäisanalyy-
sejä on vain vähän, ja lisäksi yhteisten, välittävien 
tai yhteyksiin vaikuttavien kolmansien tekijöiden 
huomioiminen on useimmissa tutkimuksissa jätetty 
tekemättä. Alhaisemmat itsesäätelyn tai toiminnan-
ohjauksen (oman toiminnan ei-tietoisen säätelyn ja 
tietoisen suunnittelun, koordinoinnin ja valvomisen) 
valmiudet ovat kuitenkin kohtalaisen vahvalla näytöllä 
yhteydessä ongelmalliseen internetin käyttöön28, ja 
näitä voidaan pitää liikakäytölle altistavana neurobio-
logisena taustana I-PACE-mallin mukaisesti. Sukupuo-
lierot eivät ole selkeitä, vaikka ongelmapelaaminen on 
pojilla yleisempää29. 

Vaikuttaa siltä, että sekä mielenterveyden oireet että 
opiskelukielteisyys voidaan nähdä sekä ongelmallista 
median kulutusta ennustavana tekijänä että päinvas-
toin30. Vastaavia tuloksia on saatu myös Suomessa. 
Masennuksen ja koulu-uupumuksen oireet ennustivat 
lisääntyvää liiallista internetin käyttöä, ja vastaavasti 
liiallinen internetin käyttö ennusti lisääntyviä ma-
sennuksen ja koulu-uupumuksen oireita31. Myös on-
gelmallisen pelaamisen sekä masennusoireiden ja yk-
sinäisyyden välillä on havaittu kaksisuuntainen yhteys32. 
Yksinäisyys on heikossa yhteydessä pakonomaiseen 
internetin käyttöön33. Huonompi itsetunto voidaan 
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nähdä pakonomaista internetin käyttöä ennustavana34, 
mutta myös sen seurauksena35. Näytön aste itsetuntoon 
liittyen on alhaisempi.

Median ongelmakäytöltä suojaavia tekijöitä ovat 
autonomiaa tukeva ja myönteinen perhe sekä vertais-
ympäristö36 sekä itsemääräämisteorian mukaisten psy-
kologisten perustarpeiden täyttyminen37. Samat tekijät 
vähentävät myös ongelmallista pelaamista38.

LOPUKSI

Digitaalisen median käytön ongelmia on havaitusti ole-
massa. Ne aiheuttavat selkeästi normaalista ja tasapainoi-
sesta poikkeavaa käyttäytymisestä ja haittoja. Tätä ei ole 
syytä kieltää, ja tarvittava tuki ja apu on oltava saatavilla 
sitä tarvitseville. Todellisuudessa juuri tämän enempää 
asiasta ei kuitenkaan tiedetä. Ilmiö on monimutkainen. 
Keskeinen haaste yleisten määritelmien luomisessa ja 
esiintyvyyden kartoittamisessa onkin digitaalisen median 
parissa tehtävien asioiden moninaisuus. Digitaalisen me-
dian käytössä on keskeistä erottaa aktiivinen käyttö on-
gelmallisesta, eikä pelkkä aikaan perustuva erottelu riitä. 
Ongelmallisen digitaalisen käyttäytymisen eri muodoilla 
ei välttämättä ole yhteisiä selittäjiä, vaan erityyppiset toi-
minnot perustuvat eri tarpeille ja niiden palkitsevuus ja 
koukuttavuus vaihtelevat39. 

Suurempi ongelma on uhka normaalin käyttäytymi-
sen patologisoimisesta eli määrittelemisestä sairaudeksi. 
Se, että jotain tekee paljon, ei automaattisesti tarkoita, 
että kyse on riippuvuudesta tai muusta ongelmasta, ei-
kä sillä välttämättä ole merkittäviä seuraamuksia. Di-
gitaalisen median ongelmallinen käyttö ei myöskään 
automaattisesti tarkoita samaa asiaa kuin riippuvuus. 
Riippuvuudessa toiminta selvästi tuottaa haittaa ja 
psyykkistä kärsimystä sekä eroaa normaalista käytök-
sestä. Jotta median kanssa ongelmissa painivat saisivat 
tarvitsemaansa tukea tai hoitoa, on diagnoosien oltava 
oikeita ja todelliset syyt tunnistettava. Riippuvuuskri-

34 Anderson ym., 2017
35 n = 2809; Donald ym., 2018
36 Anderson ym., 2017; Fumero ym., 2018
37 Anderson ym., 2017
38 Przybylski & Weinstein, 2019; Weinstein ym., 2017
39 Ryding & Kaye, 2018
40 Kardefelt-Winther ym., 2017
41 Neely, 2019

teereihin tulee siis sisältyä myös poissulkukriteerit eli 
pitää voida tunnistaa, milloin kyse ei ole riippuvuudes-
ta vaan siitä, että mediankäyttö ilmenee jonkin muun 
ongelman oireena40.

Tämänhetkinen tutkimusnäyttö viittaa siihen, että 
median liikakäytössä on suurimmalta osalta kyse ole-
massa olevien hyvinvoinnin haasteiden kompensoinnis-
ta. Osin kyse voi olla toiminnallisen addiktion kaltaisesta 
käyttäytymisestä. Addiktioon liittyy aina vakavia haittoja, 
mutta käsitteenä sen liiallinen viljely johtaa inflaatioon, 
jolloin vakavia haittoja kokevien henkilöiden avun tar-
vetta helposti aliarvioidaan. Digitaalisen median run-
saassa käytössä voi olla kyse monesta eri asiasta, jotka 
tulee osata erottaa toisistaan: Mediankäyttö voi yksin-
kertaisesti olla osa yksilön opiskelua, työtä tai harras-
tusta. Se voi myös olla ongelmien oire, ongelmallisen 
käyttäytymisen väline tai sen kohde.  Tutkimusnäytön 
perusteella näiden erottelu ei kuitenkaan vielä luotet-
tavasti onnistu, vaan käsitteitä käytetään huolettomasti 
ja yleistämistä tapahtuu. 

Tutkimusnäyttö ei osoita median liikakäytöllä it-
sessään olevan merkittäviä seurauksia. Haittakeskus-
telussa voisikin liikakäytön sijaan kiinnittää huomiota 
siihen, miten nyky-yhteiskunnan edellyttämä digitaa-
lisen median päivittäinen käyttö keskeytyksineen voi 
uuvuttaa ja heikentää keskittymiskykyä. Se voi myös 
aiheuttaa erimielisyyksiä perheissä sekä tilastollisesti 
lisätä alttiutta kohdata haitallisia media sisältöjä tai 
joutua haitallisen kohtelun kohteeksi. Se voi myös al-
tistaa kielteisille vaikutuksille, esimerkiksi taloudelli-
sille. Näiden estäminen ei kuitenkaan kuulu yksilön 
vastuulle. Tarkempaan tarkasteluun tulisikin ottaa 
erilaiset mediankäytön lisäämiseksi kehitetyt houkut-
televat ja koukuttavat ratkaisut41 ja niiden sääntely 
yhteiskunnan tasolla. Digitaaliseen mediaan liittyy 
ongelmia, mutta puutteellinen ymmärrys niiden juu-
risyistä, mekanismeista ja kohteista estävät sekä ennal-
taehkäiseviä että korjaavia toimenpiteitä. 
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