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Alkusanat

Tämä kirja on kirjoitettu herättämään ajatuksia. Se on omistettu suoma-
laisille lapsille, sekä kaikille kasvattajille, jotka haluavat lasten parasta. 
Olemme saaneet ideoita, ajatuksia ja kommentteja monilta ihmisiltä – 
kiitos niistä!

Laura Lindgren Salla Wilskman Nina Soukka
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Laura Lindgren
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Tämä tässä on Alisa. Hän on 6-vuotias esikoululainen. 
Alisan lempipuuha on ulkona leikkiminen parhaan ys-
tävän Ronjan kanssa. Kotona Alisa rakentaa legois-
ta hevostalleja ja hoitaa keppihevostaan. Parasta on, 
kun joku perheen lukutaitoisista lukee Alisalle eläin- ja 
luontoaiheisia kirjoja. Alisalla ei ole omaa älypuhelinta, 
koska hän viis veisaa sellaisista hömpötyksistä - legot, 
keppari ja kotipihan seikkailut vievät voiton.

Alisan isä ja äiti ovat aktiivisia ihmisiä. Heidän mielipuuhaansa 
ovat kesämökkeily ja metsäretket. He käyttävät älypuhelimia juuri 
sen verran kuin tarvitsevat. Heidän mielestään tärkeät asiat tapah-
tuvat älypuhelimen ruudun ulkopuolella. Mikään ei voita yhteistä 
aikaa perheen kesken.

Eveliina on Alisan 14-vuotias isosisko. 
Hän on kyllä kiinnostunut siitä, mitä hä-
nen älypuhelimensa ruudulla 
tapahtuu, mutta on myös tärkeää 
käydä koulua, nukkua riittävästi 
ja ehtiä nyrkkeilytreeneihin.
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Ronjan isä ja äiti ovat kiireisiä ihmisiä, ja 
suurin osa heidän ajastaan kuluukin tär-
keiden töiden parissa. Kun he illalla ehtivät 
vihdoin kotiin, he nuupahtavat väsyneinä 

nojatuoleihin näppäilemään älypuheli-
miaan, tablettejaan ja älyrannekkeitaan 
television pauhatessa taustalla.

Roope on Ronjan 13-vuotias isoveli. Hänen aikansa kuluu erilais-
ten ruutujen parissa, joiden välillä hän sukkuloi: Koulutehtävät 
tehdään läppärillä, koulumatkat tuijotetaan älypuhelinta ja kotona 
pelataan pleikkaria. Jos aikaa jää, hän tuijottaa telkkaria kunnes on 
pakko laahustaa sänkyyn. Roope haaveilee robotin rakentamisesta, 
jotta se voisi tuoda jääkaapista limutölkin ja voileipiä, jottei pleikka-
ripeliä tarvitsisi keskeyttää.

Ronja on Alisan paras ystävä. Hän viihtyy Alisan muka-
na koti- ja pihaleikeissä, ja omistaa myös oman keppihe-
vosen. Ronja on saanut oman älypuhelimen, koska hänen 
vanhempiensa mielestä se oli älykäs ratkaisu. Heidän mie-
lestään Ronjan on oltava jatkuvasti tavoitettavissa ja pu-
helimen roikuttava Ronjan kaulassa kaikkialla – tyttöjen 
mielestä Ronjan vanhemmat voisivat soittaa hieman har-
vemmin, jotta leikkeihinkin ehtisi keskittyä.
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Alisa, hänen isosiskonsa Eveliina ja vanhem-
mat Kaisla-äiti ja Oiva-isä asuvat suuren kau-
pungin laidalla kerrostalossa, jonka ikkunois-
ta näkyy puisto ja tuulessa huojuvat korkeat 
puut. Kolmannen kerroksen asunnossa on 
juuri sopivasti piilopaikkoja leikkien varalle, 
ja olohuoneen muhkealla kulmasohvalla mah-
tuu juuri ja juuri tekemään kolme kuperkeik-
kaa peräkkäin. Isolla kirjavalla räsymatolla 
voi mainiosti pyöräyttää kärrynpyörän, ja kun 
luovuuden puuska iskee, suurelle ruokapöy-
dälle voi kätevästi levittää vesivärit, siveltimet 
ja jättikokoisen paperin. Alisan mielestä asun-
to on siten kaikin puolin oikein kodikas. 
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Olohuoneessa perhe viettää aikaansa sohvalla tai ruokapöydän ympärillä. Yh-
teisiin harrastuksiin kuuluvat monenlaiset lautapelit, kirjat ja musiikin kuunte-
lu. Jos perhe tarvitsee internetiä, sen saa valokuitupistokkeesta jokaisen huo-
neen seinästä. Sieltä johdon voi yhdistää telkkariin, läppäriin ja tablettiin. Usein 
on tarpeellista katsoa läppäriltä leivontaohjeita, teettää isän ottamia luontoku-
via ötököistä, ja lukea päivän uutiset. Silloin kun muilta puuhilta ehditään, telk-
karista katsotaan parhaat lastenohjelmat, äidin rakastamat draamasarjat sekä 
isän seuraamat lätkämatsit. Samainen valokuitu tuo kotiin myös puhelut koti-
puhelimeen, jolla on Alisan mielestä kivaa soitella mummille ja parhaalle ka-

verille Ronjalle. Alisan vanhemmat ovat lukeneet, että 
ilmassa kulkeva langaton internet ei ole ihmisten 

terveyden kannalta läheskään niin älykäs rat-
kaisu kuin kiinteä, johdon sisällä kulke-
va internet. Siksi he ovat päätyneet 
käyttämään johdon sisällä kulke-
vaa valokuitua. 
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Ronjan perheen kodin huomiota herättävin ominaisuus on valtava määrä tek-
niikkaa. Olohuonetta hallitsee lähes koko seinän kokoinen jättitelevisio, joka on 
jostain syystä useimmiten päällä, vaikkei sitä kukaan katsoisikaan. Telkkarin alla 
lepää iso senkki, jonka lasiovien takana vilkkuu villisti monen erilaisen vempai-
men vihreät valot: muiden seassa siellä on ilmassa kulkevan langattoman interne-
tin reititin, joka lähettää säteilyään kaikille internetiä tarvitseville laitteille. Ison 
pinon muodostavat myös isoveli Roopen kaikki pelikonsolit. Telkkaria vastapää-
tä sohvalla ja pöydillä lojuu sikinsokin kaukosäätimiä, langattomia kuulokkeita ja 
kaiuttimia, peliohjaimia, tabletteja, älypuhelimia, niiden latureita ja sohvatyyny-
jen väliin hautautuneena ainakin yksi läppäri. Kaikkea tätä vartioi senkin päältä 
vahtikamera, joka lähettää jatkuvaa kuvaa Ronjan vanhempien, Miinan ja Tar-
mon, älypuhelimiin.

Kaiken tekniikan seasta löytyy usein iltapäivisin isoveli Roope, jonka sormet 
hakkaavat vimmatusti kädessä olevaa pleikkariohjainta ja katse on nauliutunut 
valtavaan televisioruutuun. Käynnissä on väkivaltainen ammuskelupeli. Välillä 
Roope uskaltautuu kokeilemaan uusia virtuaalitodellisuuslasejaan, joilla pelaa-
minen saa hänet useimmiten putoamaan sohvalta tai ainakin päästelemään mitä 
kummallisimpia ääniä ja ilmeitä. 

Iltaisin vanhempien kotiuduttua töistä myös kaksi nojatuolia saavat täytettä. Sil-
loin kun Roope ei pelaa, televisio pauhaa uutisia, sarjoja, urheilua ja tosi-tv:tä, 
mutta kukaan ei oikeastaan tunnu katsovan ohjelmia, vaan tuijottaa niska ke-
nossa käsissään olevia laitteita. Ronjan vanhemmat eivät ole ehtineet perehtyä 
siihen, kuinka älykkäitä heidän lukemattomat laitteensa tai internet-ratkaisunsa 
oikeastaan ovat – tai ovatko ne älykkäitä ollenkaan. Tärkeintä on hankkia kaikki 
vempainuutuudet, vaikka Ronjan mielestä olohuoneessa voisi olla tilaa hiljaisuu-
delle, tavallisille leikeille ja muutamalle kuperkeikallekin.

Vanhemmat ovat ostaneet Ronjankin huoneeseen television ja pleikkarin, mut-
ta Ronjan mielestä pleikkari toimii mainiosti nukkien pöytänä ja televisiokin on 
oiva keppihevosen loimiteline. Ronjan huoneessa pölyttyy myös pinkki tabletti, 
valkoinen läppäri ja kuulokkeet. Niihin Ronja ei viitsi paneutua, koska leikit Ali-
san kanssa ovat paljon jännittävämpiä. Vanhemmat kuitenkin vaativat, että Ron-
jalla on oltava mukanaan älypuhelin, josta isä ja äiti voivat paitsi seurata Ronjan 
liikkeitä, myös soitella vähän väliä ja tarkistaa, onko välipala syöty ja pipo var-
masti päässä. Tämän vuoksi Ronja ripustaa joka aamu hentoiseen kaulaansa pin-
kin hihnan, josta roikkuu valtava älypuhelin.
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Alisa on fiksu tyttö, ja tarkkailee ympärillään tapahtuvia asioita mielellään. Esikoululaisen 
viisaudella hän on pannut merkille, että koululaiset, teini-ikäiset, aikuiset – kaikki ihmiset 
tuntuvat olevan älypuhelintensa lumoissa. Kadulla kulkiessaan moni tuijottaa niska kuma-
rassa kädessään olevaa laitetta, puuhaan niin uppoutuneena, ettei hoksaa väistää vastaan-
tulijoita tai katsoa, voiko tien ylittää turvallisesti. Busseissa ja junissa ei aina tiedä, ovatko 
vierekkäin istuvat ihmiset kaveruksia keskenään, koska juttelun sijaan kaikki selailevat vain 

puhelimiaan. Ihmiset ovat tavallaan läsnä vain puoliksi, ja toinen puoli tuntuu 
kadonneen pikkuruisen laitteen uumeniin.
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Mitä ihmiset sitten tekevät kun tuijottavat laitteitaan? Miksi ihmiset jakavat älypuhelimil-
laan muiden nähtäväksi kuvia uusista tennareistaan tai leipomistaan suklaamuffinsseista? 
Alisan mielestä vielä omituisempaa on ottaa kuva itsestään, jakaa sekin muiden nähtäväksi, 
ja seurata kiivaasti, kuinka monta tykkäystä kuva saa. Mitä jos kuvat itsestä, muffinsseista tai 
tennareista eivät saakaan tykkäyksiä? Voiko kuvaaja pahoittaa mielensä ja kenties ajatella, et-
tei kukaan pidä hänestä? Alisan mielestä olisi älykkäämpää sanoa kasvotusten: ”Minä pidän 
sinusta!” Silloin tarttuisi hymykin, ja halatakin voisi oikeasti.

Alisa miettii, tekeekö älypuhelimien jatkuva näpyttäminen ja tuijottaminen ihmisistä lopul-
ta vähemmän älykkäitä ja yksinäisempiä. Ainakin ihmisiltä jää paljon ruutujen ulkopuolisia, 
mielenkiintoisia asioita näkemättä.



18

Alisan perheessä äiti, isä, Alisa ja Eveliina syövät joka ilta yhteisen päivällisen. Ruokailun 
ajaksi televisio suljetaan, eikä ruokapöytään tuoda muuta kuin ruoka, juoma ja astiat. Äiti on 
todennut, että on ihan turha istua yhteisen aterian ääreen, jos ajatukset ovat jossain muual-
la. Se on melkein sama kuin ei olisi paikalla ollenkaan. Alisan mielestä on mukavaa kertoa 
oman eskaripäivänsä kohokohdista ja kuulla, miten Eveliinan hurjan vaikealta kuulostava 
englannin koe on sujunut. Isä kertoo usein kommelluksista työpaikallaan ja äitiä naurattaa 
jumppaohjaajan uudet hassut liikkeet. Kaikkein tärkeintä on yhteinen nauru ja yhdessä vie-
tetty aika.
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Alisa on kerran kyläillyt ystävänsä Ronjan kotona ruoka-aikaan ja tietää, että siellä ruokai-
lu hoidetaan hieman toisella tavalla. Perheenjäsenet hakevat ruokansa keittiöstä, istuutuvat 
lautasensa ääreen minne kukin sattuu osumaan, yleensä olohuoneen sohvalle tai nojatuoliin. 
Ruoka kyllä kulkeutuu lautaselta suuhun, mutta se on sivuseikka. Huomion keskipisteenä 
on jokaisen perheenjäsenen valinnan mukaan joko älypuhelin, tabletti, läppäri tai telkkari. 
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Alisan vierailun aikana Ronja istui hänen kanssaan sohvalle syömään ja katsomaan tabletilta 
lastenohjelmaa. Ruokailusta suoriutuminen ja ruudun samanaikainen seuraaminen ei suju-
nut Alisalta ongelmitta. Ketsuppia oli paidalla, lihapullan palanen matolla ja maitoa muual-
lakin kuin suupielissä. Ronjan isoveli Roope yritti kunnianhimoisesti pelata pleikkaria syö-
dessään. Hän laski ohjaimen kädestään ja katseen ruudusta vain ohikiitäväksi sekunniksi, 
jonka aikana piti ehtiä tarttua haarukkaan ja haukkoa suu mahdollisimman täyteen peru-
noita ja lihapullia. Ronjan äiti ja isä olivat kumpikin täysin uppoutuneita älypuhelintensa 
ruudun päättymättömään tietotulvaan. Puhelinta kiinteästi tuijottavan Miina-äidin haaruk-
ka harhaili hajamielisesti ilmassa ja tökkäsi välillä toiveikkaana nojatuolin käsinojalla lepää-
vää torkkupeittoa, toisinaan taas sivupöydällä lojuvaa kaukosäädintä.
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Alisan vanhempien mielestä on älykästä pohtia, kuinka paljon aikaa perheenjäsenet käyt-
tävät päivittäin erilaisten ruutujen parissa. Vanhemmat istuvat tuntikausia töissään tieto-
koneruudun äärellä, Eveliina käyttää koulussa läppäriä ja älypuhelintakin useimmilla op-
pitunneilla, ja Alisakin harjoittelee jo tabletin käyttöä eskarissa. Tämän kaiken lisäksi ei 
välttämättä ole tarpeellista käyttää kaikkea vapaa-aikaakin ruutua tuijottaen. Vanhempien 

mielestä on älykästä käyttää laitteita kohtuudella ja tarkoi-
tuksenmukaisesti – siis älykkäästi! 
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Äidin mielestä on myös täysin päätöntä 
kieltää lasta käyttämästä laitteita, jos ei itse 
pysty pysymään erossa alituiseen piippaa-
vasta älypuhelimesta. Siksipä Alisan isä onkin nik-
karoinut eteiseen pienen kännykkäparkin, jonne Eveliina ja vanhemmat parkkeeraavat äly-
puhelimensa kotiin tultuaan. Siten niitä tulee käytettyä vain silloin, kun oikeasti tarvitsee. 
Tähän käytäntöön ryhdyttiin sen jälkeen, kun vanhemmat saivat tietää, että älypuhelimen 
käyttö haittaa nukkumista ja vaikuttaa muillakin tavoilla terveyteen. Parkin ansiosta Evelii-
na onkin jaksanut herätä kouluun paljon virkeämpänä kuin ennen. Alisa keksi maalata kän-
nykkäparkin kylkeen kukkia, mikä oli vanhempien mielestä hauska idea.

Kännykkäparkin ansiosta perhe voi keskittyä kotona ollessaan tärkeisiin asioihin. Isä yrittää 
epätoivoisesti mutta sinnikkäästi voittaa Alisan eläinaiheisessa muistipelissä. Äiti ja Eveliina 
leipovat päätähuimaavan herkullisia korvapuusteja, joista riittää viemisiksi mummollekin. 
Alisan mielestä mukavinta on silloin, kun kaikki ovat kotona, puuhastelevat yhdessä ja en-
nen kaikkea keskittyvät kuuntelemaan, mikä toisten mieltä askarruttaa.



24

Ronja kyläilee usein arkisinkin Alisan luona, koska Ronjan mielestä Alisan isän lautapeli-
kokoelmasta löytyy aina jokin kiinnostava peli, ja Alisan äidin korvapuustit ovat maailman 
parhaita. Ronja ei ole aivan varma siitä, viihtyykö hän pelien tai puustien takia vai oikeas-
taan siksi, että niiden parissa viihdytään yhdessä. Ronjan kotona nimittäin ei ruutuaikasään-
nöistä tai kännykkäparkeista ole tietoakaan. 

Ronja tietää, että kun äiti kerran istahtaa nojatuoliin, hän vastaa loppuillan kaikkiin kysy-
myksiin epäselvin hymähdyksin. Isän silmät puolestaan eivät tiedä, pitäisikö niiden tuijot-
taa yhdenlaisia uutisia televisiosta vai lukea niitä sylissään olevan läppärin ruudulta. Loppu-
tuloksena isä mumisee epäselvästi jotain jalkapallosta, kääntää telkkarin kanavaa ja yrittää 
taas katsoa kahta asiaa yhtä aikaa. Roope puolestaan luikertelee ruokapöydän tuolilla ja vil-
kuilee vuorotellen koulukirjoja, auki olevaa läppäriä, pauhaavaa telkkaria ja vaativasti piip-
pailevaa älypuhelinta.
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Kun Ronjan nukkumaanmenoaika 
lähestyy, Miina-äiti ponkaisee kau-
huissaan ylös nojatuolista, huudah-
taa: ”Onko kello jo noin paljon?! Kuka 
nyt hoitaa tiskit ja pyykit?!” ja säntäi-
lee keittiön ja kylpyhuoneen väliä kuin 
päätön kana, kunnes huomaa, että Ronja onkin jo pessyt hampaat, vaihtanut pyjaman pääl-
leen ja nukahtanut peiton alle iltasatukirja käsissään. Ennen nukahtamistaan Ronja miettii 
usein, miksei aikuisilla ole sääntöjä. Hehän voisivat ansaita ruutuaikaa vaikka leikkimällä tai 
lukemalla lastensa kanssa. 
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Eskarissa on Ronjan ja Alisan mielestä todella kivaa! Mikäpä olisi parempaa kuin leikkimi-
nen ystävien kanssa, varsinkin kun samalla voi oppia tärkeitä asioita. Tytöistä on mukavaa 
ajatella, että he ovat jo melkein koululaisia. Osaavathan he jo solmia kengännauhansa ja kan-
taa reppua selässään kuin oikeat koululaiset ainakin.

Eräänä päivänä eskarissa opeteltiin tunnistamaan erilaisia eläimiä, ja lapset saivat muotoilla 
niitä muovailuvahasta. Alisa ja Ronja muovailivat valtavan kokoisen rantakäärmeen. Lopuk-
si tytöt ottivat tabletilla valokuvan taideteoksestaan, ennen kuin eriväriset muovailuvahat 
oli aika siivota takaisin purkkeihinsa päivän päätteeksi.
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Pian Alisan isän pitkä hahmo ilmestyykin eteiseen ja Alisa rientää tätä vastaan. ”Katso isä 
meidän rantakäärmettä!”, Alisa hihkuu ja näyttää isälle kuvan tabletin ruudulta. Isä kyykis-
tyy kiinnostuneena katsomaan. Alisa ilahtuu kuullessaan, että isän mielestä käärme näyt-
tää aivan oikealta ja on hyvin taitavasti tehty. Pian ulko-ovi aukeaa uudestaan ja Ronjan äiti 
Miina astuu eteiseen. Ensi töikseen hän kompastuu lattialla lojuvaan kumisaapaskekoon ja 
lyö otsansa ovenkarmiin. Hän tuijottaa herkeämättä kädessään olevaa älypuhelinta. ”Ronja! 
Mennään, hop hop!”, hän huhuilee. Peukalo ja katse pysyvät puhelimen ruudulla. Ronja kii-
rehtii hakemaan kumisaappaansa ja vetää kiireesti lippiksen päähän. Alisaa surettaa Ronjan 
puolesta. Ronja oli tehnyt käärmeelle erityisen hienon pään, jota kyllä olisi kelvannut esitel-
lä, jos äitinsä olisi ehtinyt katsoa. Pian Ronja viilettää jo puolijuoksua äitinsä askelten peräs-
sä kohti bussipysäkkiä. ”Olipas hän taas kiireinen”, Alisan isäkin huokaa. ”Eikös tämän pitäi-
si olla se päivän tärkein tapaaminen?” 
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Alisa ja Ronja rakastavat keppihevosiaan ja harjaavat ja letittävät niitä yhdes-
sä aina kun tapaavat. Hepoilla täytyy myös ratsastaa, jotta ne eivät tylsisty 
ja laiskistu. Alisan ja Ronjan yhteinen kerrostalopiha on täydellinen keppi-
hevosten ratsastuspaikka: Pieneen metsään voi rakentaa maastoesteradan 
puista pudonneista kepeistä, joita kivet ja kannot kannattelevat. Hiekkaken-
tällä puolestaan voi järjestää kouluratsastustunteja ja estekilpailuja. 
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Erään ratsastustunnin jälkeen hevoset olivat niin väsyneitä, että niille täytyi juottaa vadel-
manmakuiset pillimehut. Tytötkin saattoivat hieman maistaa. Penkillä istuessaan he huo-
masivat naapuritalon lapsia lojumassa nurmikolla. Jokainen makasi vatsallaan, tuijotti 
älypuhelinta ja näpytti peukaloilla ruutua. ”Lilli! Tule hyppimään esteitä!”, Alisa huutaa iloi-
sesti yhdelle tytöistä. ”En jaksa, siinä tulee hiki kun joutuu juoksemaan. Ja sitä paitsi mul-
la on niskatkin ihan jumissa. Pelaan mieluummin ratsastuspeliä puhelimella”, tyttö mutisee 
ja hieroo samalla niskaansa. Katse pysyy kännykässä. Alisa ja Ronja katsovat toisiaan pet-
tyneinä. ”Mistäköhän ihmeestä se niskakipu voisi johtua… Tauko puhelimesta voisi teh-
dä hyvää”, Alisa huokaa. ”Onneksi meillä on jotain älyä jäljellä”, Ronja naurahtaa ja nousee 
takaisin kepparinsa selkään. ”Otetaanko korkeushyppykisa?” Pian tytöt viilettävät jo täyttä 
laukkaa kohti hurjan korkeita esteitä.
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Silloin tällöin Alisa pääsee Eveliinan mukaan katsomaan siskon nyrkkeilytreenejä. Alisa-
kin saa käteensä oikeat nyrkkeilyhanskat ja näkee aivan läheltä, miten taitavasti ja vikkelästi 
Eveliina puikkelehtii väistellessään vastustajan iskuja. 

Tapana on, että tytöt matkustavat treeneihin aina bussin taaimmaisella penkkirivillä, ja 
treenien jälkeen kotimatkalla syödään aina jäätelöt. Tällä kertaa tytöt törmäävät Eveliinan 
koulukavereihin Anniin ja Elsaan. Alisan mielestä on jännittävää kuunnella isojen tyttöjen 
juttuja. Hän suorastaan höristää korviaan tarkkaavaisena. Kaikki lampsivat oikopäätä bus-
sin perälle. Alisa saa mieleisensä ikkunapaikan. Hän tuntee itsensä melkein isoksi tytöksi, 
suoristaa selkänsä ylpeänä ja katselee kun vaaleahiuksinen Anni sujauttaa kätensä taskuun, 
kaivaa sieltä älypuhelimensa ja kumartuu sen ylle kuin myrskypilvi. Peukalot näpyttävät 
ruutua lennokkaasti. Hän vilkaisee Alisan suuntaan hermostuneena ja puhuu peukaloiden 
nopeudella: ”Mun on pakko snäppää tai muuten mun striikit katkee! Mä unohdin eilen snä-
pätä!” Alisa miettii ihmeissään, mitä tytöltä katkeaa. Tuleekohan hänestä kalju? Kaljua isä-
kin pelkää.
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Mutta juuri kun hän on kysymässä asiaa Eveliinalta, tummahiuksinen Elsa alkaa puhua: 
”Mun täytyy selata iigee! Jos vaikka ne meidän koulun uudet pojat on alkaneet seurata mua! 
Mun täytyy estää ne!” tyttö selostaa ja huitoo samalla käsillään niin, että puhelin melkein 
lipsahtaa kuraiselle lattialle. Alisa kääntyy salamannopeasti ja liimaa poskensa bussin ikku-
naan. Hän yrittää nähdä, seuraako joku poikajoukko bussia. Ketään ei näy. Alisan pää on ai-
van pyörällä ihmetyksestä. 

Alisa ja Eveliina jäävät omalla pysäkillään. Alisa tarttuu Eveliinan käteen ja kysyy siskol-
taan, mikä tyttöjä oikein vaivasi. Mikä on striikki ja mitä ne iigee-pojat oikeasti tytöille teke-
vät. Eveliina naurahtaa Alisan hämmennykselle ja toteaa: ”Ei Annilla ja Elsalla mitään hätää 
ole, he vain elävät sellaisessa some-kuplassa. Minä yritän keskittyä vähän muuhunkin. Ku-
ten siihen, että nyt mennään hakemaan kiskalta jätskit!”
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Eräänä perjantaina Alisa ja Eveliina saavat tehtäväkseen käydä kaupassa, sillä äiti on päättä-
nyt valmistaa herkullisen ja eksoottisen hedelmäsalaatin. Osa aineksista puuttuu. Alisa saa 
marketissa oman pienen kärryn, jonne ostokset lastataan. Eveliina luettelee äidin tilaamia 
hedelmiä, ja he suuntaavat kohti oikeaa osastoa. Alisa pohtii, miltä näyttikään mango ja mil-
lä kirjaimella granaattiomena mahtaa alkaa. Alisa punnitsee hedelmät. Eveliina opastaa ja 
Alisa onnistuu ilokseen valitsemaan melkein joka kerta oikean numeron!

Tytöt eivät ole hedelmäosastolla yksin. Ronjan isoveli Roope on myös saapunut ostoksille, 
mutta tuntuu unohtuneen jonnekin muualle. Roope laahustaa robotin lailla eteenpäin. Hän 
kantaa ostoskoria ja välttää juuri ja juuri törmäyksen omenavuoren kanssa. Katse ja peuka-
lo ovat älypuhelimen ruudulla ja jättimäiset kuulokkeet pauhaavat korvilla. Alisan kauhuksi 
Roope ei huomaa lähestyvää appelsiinien valtavaa kumpua ennen kuin on liian myöhäistä: 
kori töksähtää oransseihin hedelmiin. Vasta kun ne virtaavat kasasta lattialle pysäyttämättö-
mänä ketjuna, Roope havahtuu nykyhetkeen. Myyjä rientää paikalle. Roope mumisee ”Oho 
sori” ja kumartuu poimimaan lattialta appelsiineja. Kuulokkeet putoavat päästä. Älypuhe-
linkin pitäisi irrottaa kädestä ja laittaa jonnekin. 
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”Roope on kuin unissakävelijä”, Eveliina kuiskaa Alisalle. ”Tuollainen hän on koulussakin. 
Viime viikolla Roope törmäsi ruokalassa täyden tarjottimen kanssa rehtoriin. Rehtorin pai-
dalle läikkyi hernekeittoa! Myös tarjottimella ollut älypuhelin sai vihreän kuorrutuksen, ja 
se taisi olla Roopen mielestä paljon vakavampi asia kuin vihainen rehtori.” Kun tytöt suun-
taavat kärryn kanssa kohti kassaa, Alisa miettii, miksi ihmiset eivät osaa keskittyä yhteen 
asiaan kerrallaan – siinä säästyttäisiin monelta kommellukselta.
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Roopen toilailut kaupan hedelmäosastolla tai koulun ruokalassa eivät olleet en-
simmäisiä eivätkä jääneet viimeisiksi kommelluksiksi. Sen jälkeen kun Roope sai 
älypuhelimen, hänen opettajansa koulussa ovat joutuneet jatkuvasti herättele-
mään nukkuvaa poikaa oppitunneilla. Aamuisia myöhästelyjäkin on kertynyt jo 
hurja määrä. 

Tarkkaavaisena pikkusiskona Ronja kyllä tietää, mistä Roopen väsymys johtuu. 
Öisin, kun Ronja hiippailee vessaan ja ohittaa Roopen huoneen, ovenraosta nä-
kyy sängyllä makaava isoveli, joka tuijottaa älypuhelimen ruutua. Pimeässä huo-
neessa laitteen sinihohtoinen valo loistaa kirkkaana pojan kasvoille. Peukalot pe-
laavat pelejä kuin robotti. Lopulta Roope työntää vilkkuvan laitteen tyynynsä alle 
ja yrittää nukahtaa. Yön aikana hän saattaa kuitenkin herätä useita kertoja, kun 
kavereilta tulevat viestit värisevät tyynyn alla. Aamuinen herätys tulee aina liian 
nopeasti. Uni ei ole virkistänyt väsynyttä poikaa lainkaan.
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Arkiaamuisin Ronja herää virkeänä, ehtii syödä aamiaisen ja pukeutua jo kauan ennen kuin 
Roope laahustaa esiin kammiostaan. Veli on kuin unessa, törmäilee oviin ja huonekaluihin 
ja kiskoo farkut väärinpäin jalkaansa. Hammasharja eksyy jääkaappiin ja paahtoleipä jää 
puoliksi syötynä vessan hyllylle. Ronjaa hirvittää ajatella, miten veli suoriutuu joka-aamui-
sesta pyörämatkasta kouluun, kun silmätkään eivät tahdo pysyä auki. 
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Eräänä aamuna tapahtui se, mitä Ronja oli jo kauan pelännyt. Roope ajoi tapansa 
mukaan pyörällä kouluun, mutta hallitun ja hillityn saapumisen sijaan hän lensi 
kuperkeikkaa koulun pensaikkoon. Miksikö? Arvaat varmaan, että Roopella oli 
älypuhelin nenänsä edessä ja kuulokkeet korvilla. Ruutu ja musiikki veivät huo-
mion rehtori Jantusesta, jota olisi pitänyt väistää ajoissa ˗ tai ainakin hieman tyy-
likkäämmin. Onneksi pensaikko pehmensi törmäystä, mutta Roopen oikea käsi 
joutui silti kipsattavaksi. Siinä rytäkässä Roope säikähti toden teolla, muttei lä-
heskään niin paljon kuin isä ja äiti, jotka riensivät viemään poikaa lääkäriin. 
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Sinä iltana kotona Ronja tiesi tilaisuutensa koittaneen. Hän marssi päättäväisesti perheensä 
luo ja antoi kuulua: ”Nyt kyllä saatte muuttaa tapanne! Olen saanut tarpeekseni teidän kol-
men älyähkystä! Haluan tavallisen perheen, enkä mitään digi-isää, älyäitiä ja ruutu-Roopea! 
Ottaisitte mallia Alisan perheeltä. Siellä älypuhelimet laitetaan parkkiin kun tullaan kotiin. 
He syövät yhdessä saman pöydän ääressä, pelaavat muistipeliä ja leipovat koko perheen voi-
min. Eikä siellä ole kaikki mahdolliset vempaimet jatkuvasti päällä ja nenän edessä! Voisit-
teko tekin alkaa toimia yhtä älykkäästi?” Vanhemmat katsoivat hölmistyneenä Ronjaa ja sit-
ten toisiaan. Kaikkien ihmetykseksi Roope avasi suunsa ensimmäisenä: ”Mä voisin ainakin 
vähän vähentää pelaamista ja lisätä nukkumista.” Isä tokaisi: ”Minäpä voisin kysellä hieman 
Alisan isältä heidän teknisistä ratkaisuistaan, jospa niissä tosiaan on enemmän älyä kuin 
meillä. Minäkin voisin alkaa kuunnella ja katsella enemmän teitä ja vähemmän ruutua.” 
”Nuo laitteet ovat niin koukuttavia, että olennaisimmat asiat elämässä ovat meiltä unohtu-
neet”, äiti sanoo ja ryntää halaamaan Ronjaa ja Roopea.
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Yläkoulun rehtori Jantunen selvisi Roopen pensaaseen syöksymisestä täpärästi ilman naar-
muja. Viime hetken sutjakka väistöliike toimi. Asia ei kuitenkaan ollut loppuun käsitelty – 
oli aika tehdä suuria toimenpiteitä. Sen hän oli päättänyt jo siinä vaiheessa, kun siivosi risuja 
Roopen hiuksista.

Opettajat olivat jo kauan valittaneet levottomista oppitunneista. Roope ei ollut luokkansa 
ainoa, joka kaipasi jatkuvaa herättelyä. Otso ja Onni olivat jo monta kertaa saaneet kuulla 
kunniansa. He tapasivat piilottaa älypuhelimensa penaaliin ja katsoa siten hupivideoita. Oi-
keasti heidän olisi pitänyt seurata opettaja Markkasen matematiikantuntia. Poikien toinen 
kikka oli pitää puhelinta piilossa jalkovälissä. Monen minuutin mittainen tuijottaminen on 
kuitenkin saanut haukankatseisen opettajan esittämään kiusallisia kysymyksiä. Matilda ja 
Melina ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia äidinkielenopettaja Suomiselle. He viestittelevät 
tunneilla keskenään, kikattavat ja ottavat selfieitä. Ruotsinopettaja Liljander puolestaan jäi 
hermolomalle sen jälkeen kun paljastui, että Joonas oli salaa kuvannut ja jakanut netissä vi-
deon, jossa Liljander kaivaa nenäänsä opettajien parkkipaikalla. 
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Eveliinan luokalla erityisesti oppituntien aloittaminen on muuttunut haastavaksi. Kun luok-
ka vyöryy sisään ovesta, Robertin kovaääninen kaiutin antaa tahdin. Urpo ja Arto pelaa-
vat puhelimillaan kilpaa räiskintäpeliä. He kompastelevat tuoleihin ja pulpetteihin. Elmeri 
ja Rasmus puolestaan nauravat kovaäänisesti netistä löytämälleen hulvattomalle videolle, ja 
muut kerääntyvät katsomaan. Jos joku oppilaista on jo istunut omalle paikalleen, hälinässä 
on hyvää aikaa tarkistaa, onko viimeisten sekuntien aikana tullut viestejä, tai onko joku ja-
kanut nettiin uuden kuvan. Ihmekös tuo, jos tuntia aloittava opettaja on jo alkuminuuteilla 
täysin uuvuksissa. 

Niinpä rehtori Jantunen päätti kieltää älypuhelimet luokkahuoneista. Uuden säännön mu-
kaan jokaisen tuli säilyttää laitetta omassa lukollisessa lokerossaan käytävällä tai jättää pu-
helin kotiin. Aluksi oppilaat suorastaan hätääntyivät, mutta pian vastalauseet hiljenivät. He 
itsekin huomasivat, että työrauha oli parantunut ja keskittyminen helpottunut.



40

Roopen ja Ronjan vanhemmat pohtivat älylaiteratkaisujaan ja sitä, mikä määrä ruutuaikaa 
ja laitteiden käyttöä on järkevää ja välttämätöntä. He saivat Alisan ja Eveliinan vanhemmilta 
vinkin kännykkäparkista ja ruutuajan rajoittamisesta iltaisin. Älylaitteet ja langaton internet 
sammutetaan kun niitä ei käytetä. Telkkari ei pauhaa turhan päiten. Yhtäkkiä perheellä on 
yhteistä aikaa paljon enemmän. Nyt Roopellekin maistuu uni, ja koulussakin sujuu jo pa-
remmin! 

Eräänä kauniina kesäisenä lauantaina Alisan ja Eveliinan vanhemmat kutsuvat koko Ronjan 
perheen kanssaan metsäretkelle poimimaan mustikoita. Alisa ja Ronja keskittyvät leikkimi-
seen, jännittävien kivien, käpyjen, sammalten ja eläinten tarkkailuun ja varastoivat marjat 
mieluiten suun kautta vatsoihinsa.  

Miina-äidillä on vielä hieman vaikeuksia irrottautua somekuplastaan. Hänen marjastuk-
sensa ei ole kovin tehokasta, koska hänen on saatava kaikki mahdollinen kuvattua ja jaettua 
muiden nähtäväksi nettiin: pinkki ämpäri, keltaiset kumisaappaat, parhaat mustikka-apajat, 
metsäselfietä unohtamatta. Hän harppoo ympäriinsä, tuijottaen luontoa puhelimensa ka-
meran kautta ja ihastelee, kuinka kaunista metsässä onkaan. Jos hän malttaa laittaa hetkek-
si puhelimensa taskuun, pian raikaa kovaääninen piipitys ja poiminta keskeytyy. ”Joku on 
tykännyt kuvastani!” hän iloitsee ja pudottaa ämpärin kädestään. Mustikasta siniset, taskua 
vimmatusti kaivavat sormet sotkevat takin, ja pian mustikkaa on puhelimessakin. ”Äh, nyt 
loppui akkukin, enkä ehtinyt nähdä, montako tykkäystä sain!” Tästäkös hän hermostuu. 

Pian Ronja tokaisee äidilleen: ”Eikö metsää, ämpäriä ja kumisaappaita muka ole olemas-
sa, jos niistä ei laita kuvaa nettiin?” ”Mikset vain katsele ympärillesi ja nauti, silmistä ei lopu 
akku!” Alisakin hihkaisee ja kumoaa ison kourallisen mustikoita siniselle kielelleen. Lopul-
ta Miina ymmärtää käyttäytyneensä hiukan hölmösti, ja nauraa itsekin tilanteelle. ”Minul-
la taitaa olla vielä hiukan oppimista, mutta kyllä 
minä vielä pääsen älyn jäljille!”
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Kasvattajille suunnattu tieto-osuus

Salla Wilskman, lääketieteen lisensiaatti

Nina Soukka, hammaslääketieteen lisensiaatti
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MATKAPUHELIMEN TERVEYSVAIKUTUKSET LAPSIIN 
JA NUORIIN

Salla Wilskman, lääketieteen lisensiaatti

Nina Soukka, hammaslääketieteen lisensiaatti

ÄLYN JÄLJILLÄ lapset ja nuoret kokevat mieltä kiehtovia ja koukuttavia seikkailuja ruu-
tujen maailmoissa. Siellähän ovat kaveritkin! Älylaitteiden sovellusten avulla lapsi voi pitää 
yhteyksiä omiin verkostoihinsa. Tosin, verkossa luodut vuorovaikutussuhteet eivät luon-
nollisestikaan korvaa tosielämän kavereita kasvokkain. Älylaitteet ovat vahvasti läsnä lasten 
ja nuorten arjessa, koska niitä hyödynnetään myös opetuksessa. Matkapuhelimien laajaan 
levinneisyyteen vaikuttaa myös operaattoreiden voimakas markkinointi kohdistuen las-
ten vanhempiin. Operaattorit vetoavat turvallisuuteen ja tavoitettavuuteen, joiden pohjal-
ta tarjotaan jopa lasten paikannussovelluksia ja niitä voi myös ladata maksuttomasti netistä. 
Vuonna 2017 DNA:n teettämän koululaistutkimuksen mukaan tärkein syy hankkia matka-
puhelin lapselle on yhteydenpidon parantaminen (1). Lapset ovat tärkeä uusi markkinoinnin 
kohde- ja asiakasryhmä. Teknologiat ovat hyvin todennäköisesti tulleet jäädäkseen. Älylait-
teiden suosio on johtanut meidät uuteen tilanteeseen. Olisi suotavaa, että laitteiden vaiku-
tuksista lapsiin ja nuoriin olisi saatavilla nykyistä monipuolisempaa tutkittua ja ajantasaista 
tietoa sekä toisaalta jo tehtyjä laadukkaita tutkimuksia terveysriskeistä julkaistaisiin medi-
assa laajemmin. Erityisesti lapsiin kohdistuvat mahdolliset terveysvaikutukset tulisi asettaa 
suuremmalle huomiolle.

Kännyköiden hyödyt ovat niin suuret, että niiden mahdollisia haittoja ei välttämättä tule 
edes ajatelleeksi. Etenkin Suomessa kuluttajat ovat hyvin riippuvaisia älypuhelimistaan, sil-
lä OECD-tilastojen (Organisation for Economic Co-operation and Development, suom. ta-
loudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) mukaan meillä käytetään eniten mobiilidataa 
maailmassa (2).
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On hyvä tietää, että langaton teknologia on otettu käyttöön ilman, että sen terveysvaiku-
tuksia on ennalta selvitetty tai tutkittu. Matkapuhelimien hyväksyminen markkinoille ava-
si väylän muillekin langattomille päätelaitteille ja teknologioille. Tiede kulkeekin jatkuvasti 
päivittyvän teknologian jäljessä. Esimerkiksi nyt markkinoille tulevan 5G-teknologian tur-
vallisuutta ei ole varmistettu ennen sen markkinoille tuloa (3).

Matkapuhelimet ja kasvainriski 
Monissa maissa lasten matkapuhelimen käytölle on asetettu rajoituksia muun muassa ter-
veydellisistä syistä. Tähän havahduttiin erityisesti sen jälkeen, kun Maailman terveysjär-
jestö WHO:n syöväntutkimuslaitos IARC (International Agency for Research on Cancer) 
luokitteli vuonna 2011 radiotaajuiset verkot mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi, kategori-
aan 2B. Luokitus perustuu pitkälti epidemiologisissa tutkimuksissa ja eläinkokeissa saatuun 
näyttöön. Epidemiologisissa tutkimuksissa on saatu todisteita aivokasvaimen ja kuuloher-
monkasvaimen riskien kohoamisesta matkapuhelimen suurkuluttajilla. Suurkuluttajiksi luo-
kitellaan pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta matkapuhelinta käyttäneet henkilöt (4). Vuo-
den 2011 jälkeen on tullut lisää vahvistavaa näyttöä syöpäriskistä, joten osa asiantuntijoista 
on sitä mieltä, että IARC:n luokitusta olisi jo tiukennettava kategoriaan todennäköisesti kar-
sinogeeninen, (2A) (3). Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa asiantuntijoiden mukaan 
radiotaajuiset kentät tulisi luokitella syöpää aiheuttavaksi, kategoriaan 1 (5). 

Yhdysvalloissa keskustelua on herättänyt hiljattain julkaistu NTP-tutkimus, joka on viran-
omaisten rahoittama, pitkäaikainen ja laadukas eläinkoe hiirillä ja rotilla. Tutkimus osoitti 
selvää syöpäriskiä. Koe-eläimiä altistettiin matkapuhelinsäteilylle (6).

Kun arvioidaan matkapuhelimen terveysvaikutuksia lapsiin, on tärkeätä huomioida, että 
nykyinen IARC:n monografia vuodelta 2011 perustuu peruspuhelimilla saatuun näyttöön. 
Monien sovellusten vuoksi lastenkin käytössä olevat älypuhelimet säteilevät peruspuhelimia 
enemmän (4).
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Mitä matkapuhelimen SAR-arvot kertovat?
Matkapuhelimet tuottavat radiotaajuista säteilyä, jonka altistumisen mittana käytetään 
SAR-arvoa (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). SAR-arvo kuvaa radioaal-
loista pään tai vartalon alueen kudoksiin paikallisesti imeytyvää tehoa. SAR-arvoa ilmais-
taan yksiköllä wattia per kilo (W/kg). Euroopassa ICNIRP:n (The International Commis-
sion on Non-Ionizing Radiation Protection) standardin mukainen suurin sallittu SAR-arvo 
on 2.0 W/kg pään ja vartalon alueella. Raajoissa, kuten käsissä, jaloissa, nilkoissa ja ranteissa 
SAR-arvo on 4 W/kg (7). Joissakin muissa maissa raja-arvot ovat pienemmät. Yhdysvallois-
sa, Kanadassa, Chilessä, Kuubassa ja Intiassa vastaavat SAR-arvot ovat pään ja vartalon osal-
ta 1.6 W/kg ja raajojen osalta 2 - 4 W/kg (8).

Säteilyturvakeskuksen entisen tutkimusprofessorin Dariusz Leszczynskin mukaan SAR-ar-
vo on mittausmenetelmänä hyvin puutteellinen muun muassa siksi, että mittauksella ei esi-
merkiksi saada selville matkapuhelinsäteilyn aivoissa mikrotasolla aiheuttamia solun sisäi-
sissä rakenteissa tapahtuvia korkeimpia lämpötilamuutoksia (3).

Ranskassa on meneillään niin kutsuttu Phonegate-skandaali, joka on nostanut matkapuhe-
limien säteilyn julkiseen keskusteluun. SAR-mittauksia suorittava valvova viranomainen 
(ANFR) on tutkimuksissaan todennut, että yhdeksän puhelinta kymmenestä ylittää salli-
tut SAR-arvot. Osalla malleista ylitys on jopa kolminkertainen arjen käyttötilanteissa, kuten 
kontaktissa ihoon, tai tilanteessa, jolloin puhelinta pidetään housun taskussa. Lääkäri Marc 
Arazi, joka on toiminut asiassa kuluttajien etua valvovana tahona muistuttaa, että nykyinen 
standardi on mittausmenetelmiltään liian väljä eikä vastaa todellisia käyttötilanteita. Erityi-
sesti lasten altistumiseen vedoten Arazi on vaatinut jopa noin 250 matkapuhelinmallin ve-
tämistä pois kansainvälisiltä markkinoilta tai vaihtoehtoisesti valmistajaa kehittämään lait-
teiden teknisiä ominaisuuksia niiden säteilyn vaimentamiseksi. Ranskan viranomaiset ovat 
ryhtyneet toimenpiteisiin joidenkin kännykkämallien kohdalla (9, 10).

Myös suomalainen Cellraid -yritys on kehittänyt puhelimeen asennettavan sovelluksen, jol-
la on pystytty osoittamaan, että SAR-arvot voivat ylittyä moninkertaisesti riippuen kuulu-
vuudesta, kuinka puhelinta säilytetään ja mitä toimintoja puhelimessa on päälle kytkettyinä 
(11).
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Lasten herkkyys
Lapset ovat monella tavalla aikuisia herkempiä. Heidän keskushermosto on kehitysvaihees-
sa. Radiotaajuisen säteilyn absorboituminen voi olla lapsilla suurempaa kuin aikuisilla ana-
tomisten ja fysiologisten erojen vuoksi. Altistuminen saman matkapuhelimen käytöstä voi 
olla kaksi kertaa suurempaa lapsilla kuin aikuisilla ja luuytimen kohdalla jopa kymmenker-
tainen (4).

Alla oleva kuva on tehty Utahin yliopiston tutkija Om P. Gandhin tutkimuksen pohjalta. 
Gandhi osoitti jo vuonna 1996, että lasten aivoihin absorboituu matkapuhelinsäteilyä enem-
män kuin aikuisten. Gandhin tutkimus koskee vain niin sanottuja peruspuhelimia (12). Äly-
puhelimien läpäisevyys olisi todennäköisesti paljon suurempi. 

Matkapuhelinsäteilyn imeytyminen 5-vuotiaan, 10-vuotiaan ja aikuisen aivoihin:

Lähde: https://ieeexplore.ieee.org/document/539947/?tp=&arnumber=539947&url=http:%2F%2Fieeexp-
lore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D539947
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Mitä tiedetään matkapuhelimien terveysvaikutuksista erityisesti 
lasten näkökulmasta?
Vuonna 2015 on laadittu kansainvälinen vetoomus Yhdistyneille kansakunnille, Maailman 
terveysjärjestö WHO:lle ja YK:n jäsenvaltioiden päättäjille. Vetoomuksen on laatinut yli 
200 tiedemiestä 41 maasta. Vetoomuksessa todettiin, että tällä hetkellä biologiset vaikutuk-
set kielletään, mistä seuraa, että raja-arvot ovat liian korkeita eivätkä suojaa väestöä. Lukui-
sat tutkimukset osoittavat, että sähkömagneettiset kentät vaikuttavat eläviin organismeihin 
nykyisten raja-arvojen alapuolella. Näissä tutkimuksissa on todettu muun muassa kohon-
nut syöpäriski, vaikutukset geeneihin, lisääntymisterveyteen, muistiin ja oppimiseen sekä 
yleisen terveydentilan heikentymiseen. Ihmisiin kohdistuvien terveyshaittojen lisäksi on 
olemassa kasvava määrä tutkimuksia, joissa on todettu vaikutuksia eläimiin ja kasveihin. 
Vetoomuksen mukaan väestöä tulisi alkaa suojella paremmin lisääntyvältä sähkömagneetti-
selta säteilyltä. Tutkijat vaativat turvanormien ja lainsäädännön tiukentamista erityisesti las-
ten ja raskaana olevien naisten suojelemiseksi. Vetoomuksen mukaan WHO ei ole suhtautu-
nut asiaan riittävän vakavasti (13).

Vuonna 2018 on laadittu tutkijoiden, lääkäreiden ja ympäristöjärjestöjen toimesta maail-
manlaajuinen vetoomus Yhdistyneille kansakunnille, Maailman terveysjärjestö WHO:lle, 
Euroopan unionille, Euroopan neuvostolle ja kaikkien kansakuntien hallituksille. Vetoo-
muksessa vaaditaan kiireellisiä toimia, jotta langatonta 5G-verkkoa ei otettaisi käyttöön. 
Nykyisin käytössä olevien langattomien verkkojen haittavaikutuksista on olemassa satoja 
vertaisarvioituja tutkimuksia. Vetoomuksessa tuodaan laaja-alaisemmin esille langattoman 
teknologian biologisia vaikutuksia sekä terveyshaittoja ihmiskunnalle ja elinympäristöl-
le. Vetoomuksen mukaan tällä hetkellä on yli 10 000 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimus-
ta radiotaajuisen säteilyn haitoista. Haittoja ovat muun muassa sydämen rytmin muutokset, 
muutokset geenien ilmenemisessä, aineenvaihdunnan muutokset, kantasolujen kehityksen 
muutokset, syövät, sydän- ja verisuonisairaudet, kognitiiviset häiriöt, DNA-vauriot, epäsuo-
tuisat vaikutukset yleiseen hyvinvointiin, vapaiden radikaalien lisääntyminen elimistössä, 
oppimisvaikeudet ja muistihäiriöt, hermoston vauriot, hapetusstressi, liikalihavuus, diabe-
tes, siittiöiden toiminnan häiriöt ja toiminnan laatu sekä keskenmenot. Vetoomuksessa tuo-
daan esille, että 5G:n käyttöönotto rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n laatimaa 
julistusta lasten oikeuksista. Julistuksessa sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle ja 
hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon (artikla 3) (14).

Jo vuonna 2002 on laadittu Freiburgin vetoomus, jossa yli 1000 lääkäriä varoittavat radio-
taajuisen säteilyn haitoista. Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2012 Freiburgin ve-
toomus uusittiin, ja sen allekirjoitti yli 3000 lääkäriä. Vetoomuksessa tuotiin esille, ettei alle 
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8-vuotiaiden tulisi käyttää matkapuhelimia tai langattomia DECT-puhelimia lainkaan ja 
8-16 -vuotiaiden tulisi käyttää niitä ainoastaan hätätilanteissa. Vetoomuksen mukaan lan-
gattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, ei saa mainostaa lapsille ja nuorille eikä näitä tulisi 
käyttää kouluissa (15).

Varovaisuusperiaatteet
Esimerkiksi Itävallassa Wienin lääkäriliitto antoi 10 neuvoa matkapuhelimien käyttäjille 
vuonna 2016. Lääkärit suosittelevat etenkin lapsille kiinteätä puhelinta pääasialliseksi puhe-
limeksi. Lääkäreiden mukaan alle 16-vuotiaiden ei pitäisi käyttää matkapuhelinta kuin hätä-
tilanteissa. Handsfreen ja puhelimen kaiutinominaisuuden käyttöä pidetään suositeltavana 
ja huonolla kuuluvuusalueella puhelimen käyttöä olisi vältettävä. Matkapuhelinta ei saisi pi-
tää kehon lähellä. ”Etäisyys on ystävämme”, he muistuttavat (16).

Wienin lääkäriliiton kymmenen ohjetta matkapuhelimen 
käyttäjälle:
Puhu niin vähän ja lyhyesti kuin mahdollista. Käytä lankapuhelinta tai suosi tekstiviestejä. 
Lasten ja alta 16-vuotiaiden nuorten tulisi käyttää matkapuhelinta vain hätätilanteissa!

Etäisyys on ystäväsi. Pidä matkapuhelinta etäällä kehostasi silloin, kun puhelu yhdistyy. 
Huomioi laitevalmistajan manuaalissa suosittelema turvallinen etäisyys – huomioi puhelun 
aikana matkapuhelimen riittävä etäisyys päähän ja vartaloon. Hyödynnä puhelimen sisään-
rakennettua kaiutinta tai kuulokkeita!

Kun käytät kuulokkeita tai matkapuhelimeen liitettyä handsfree-laitetta, älä säilytä puhelin-
ta kehon lähellä – erityisesti raskaana olevien naisten tulee noudattaa varovaisuutta. Mie-
hille tiedoksi, että matkapuhelin on riski hedelmällisyydelle, mikäli sitä säilytetään housun 
taskussa. Henkilöiden, joilla on elektronisesti toimivia implantteja (sydämentahdistin, in-
suliinipumppu, jne.), on kiinnitettävä huomiota matkapuhelimen etäisyyteen kehosta. Ellei 
muuta mahdollisuutta ole, säilytä puhelinta takintaskussa, repussa tai lompakossa.

Älä soita liikennevälineissä (autossa, bussissa, junassa) ilman ulkoista antennia, koska sätei-
ly on voimakkaampaa. Lisäksi, julkisissa liikennevälineissä puhuminen häiritsee paitsi sinua 
itseäsi, myös muita matkustajia!

Autolla ajettaessa tekstiviestien lähettäminen ja internetin selaaminen pitäisi ehdottomasti 
kieltää – huomiokyvyn häiriö voi johtaa oman ja muiden tiellä liikkuvien tilanteen vaaran-
tumiseen!
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Soita puhelut kotona ja työpaikalla kiinteän, johdollisen verkkoyhteyden kautta (ei langat-
toman). Internetyhteys LAN-kaapelin kautta (ADSL, VDSL, valokuitu) ei säteile, on no-
pea ja turvallinen tiedonsiirtoyhteys. Kaiken aikaa säteileviä langattomia DECT-puhelimia, 
WLAN-tukiasemia, nettitikkuja, LTE-reitittimiä tulisi välttää! 

Siirry useammin offline-toimintoon tai käytä lentotilaa. Muistathan, että sellaiset toimin-
not kuten musiikin kuuntelu, kameran, herätyskellon, laskimen tai joidenkin pelien käyttö ei 
välttämättä aina vaadi internetyhteyttä!  

Vähemmästä sovelluksien määrästä on vastaavasti seurauksena vähemmän säteilyä. Mini-
moi älypuhelimestasi sovellusten määrä ja kytke pois kaikki tarpeettomat taustapalvelut! 
Kytkemällä ”mobiilipalvelut/dataliikenteen” pois päältä, älypuhelin muuttuu peruspuheli-
meksi. Olet edelleen tavoitettavissa, mutta vältyt altistumasta tarpeettomalle taustaliiken-
teen säteilylle! 

Vältä matkapuhelimen käyttöä heikon kuuluvuuden alueilla kuten kellarikerroksessa ja his-
sissä päätelaitteen voimistuvan lähetystehon vuoksi. Käytä heikossa kentässä kuulokkeita tai 
puhelimen kaiutinominaisuutta!

Matkapuhelimen hankintaa harkitseville suosittelemme valitsemaan puhelimen, jossa on al-
hainen SAR-arvo ja ulkoinen antenni!

Lapset huomioidaan monissa maissa
Nykyiset ionisoimattoman säteilyn raja-arvot monissa maissa, mukaan lukien Suomi, huo-
mioivat ainoastaan niin sanotun lyhytkestoisen lämpövaikutuksen altistuksen aikana, mutta 
eivät kumuloituvia ja biologisia vaikutuksia. Poikkeuksina voidaan mainita raja-arvopolitii-
kassaan varovaisuusperiaatetta noudattavista maista Sveitsi, Israel, Venäjä, Intia, Italia, Puo-
la, Kiina, Ukraina, Bulgaria, Liettua ja yksittäisistä alueista Kanadan Toronto, Luxemburg, 
Belgian Valloonia ja Flanderi sekä Itävallan Salzburg (8).

Belgiassa on käytössä kännykkätarra, josta ilmenee matkapuhelimen SAR-arvo, joka puoles-
taan on luokiteltu viiteen eri kategoriaan alhaisemmasta korkeimpaan. Kuluttajia ohjataan 
valitsemaan matkapuhelin, jossa on alhainen SAR-arvo. Vähittäismyymälöissä on esillä ma-
teriaalia, joka ohjeistaa kuluttajia turvallisempiin matkapuhelimen käyttötapoihin. Niin sa-
nottujen ensikännyköiden myynti ja markkinointi alle 7-vuotiaille lapsille on Belgiassa kiel-
letty. Esikouluissa ja päiväkodeissa ei myöskään sallita langatonta WLAN-verkkoa (17).
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Ranskassa hyväksyttiin 30.7.2018 laki, joka kieltää 3-15-vuotiailta oppilailta älypuhelimien 
ja tabletin käytön koulupäivän aikana. Esimerkiksi lukiot saavat kuitenkin itsenäisesti päät-
tää missä laajuudessa ne noudattavat lakia. Lailla pyritään rajoittamaan lasten ruutuaikaa ja 
lisäämään liikuntaa. Ranskan opetusministeri korosti TV-haastattelussa, ettei alta koulu- 
ikäisten pitäisi istua lainkaan ruudun ääressä (18).

Ranskan viranomaisten 2016 tekemän selvityksen mukaan langattoman teknologian käyttö 
vaikuttaa erityisen haitallisesti alle 7-vuotiaiden lasten psyykkiseen hyvinvointiin ja kogni-
tiivisiin toimintoihin. Viranomainen (ANSES) muistutti, että lapset altistuvat nykyisin ai-
empaa enemmän erilaisille langattomille laitteille: itkuhälyttimille, tableteille, matkapu-
helimille ja langattomilla toiminnoilla varustetuille leluille. Lapset myös altistuvat aikuisia 
enemmän matkapuhelimen säteilylle mitattaessa koko kehoon kohdistuvaa kokonaisaltis-
tumista (SAR). Raportissa vedetään se johtopäätös, etteivät nykyiset raja-arvot täysin suo-
jaa alle 130 cm lapsia, koska SAR-mittausstandardi on suunniteltu aikuisille. Ranskan vi-
ranomaisraportin koonnut Oliver Merkel toteaa: ”Lapset eivät ole pieniä aikuisia. Lasten 
anatomisten, morfologisten ja kudosten ominaisuuksien vuoksi lapset altistuvat aikuisia 
enemmän. Erityisesti aivojen perifeeriset alueet ovat haavoittuvia. Tutkimukset ovat myös 
osoittaneet altistuksen suuremmaksi luuytimen kohdalla” (19).

ANSES suosittaa vähennettäväksi lasten altistumista tiukentamalla nykyisiä raja-arvoja. 
Vanhempien olisi hyvä rajoittaa lasten matkapuhelimen käyttöä puheluiden määrää vähen-
tämällä ja kestoa lyhentämällä. Matkapuhelinta, jossa on WLAN-yhteys päällä, ei suositella 
pidettäväksi kehon lähellä (19).

Ranskassa kiellettiin jo vuonna 2015 langattomat verkkoyhteydet esikouluissa alle 3-vuoti-
aille ja kouluissa langattomien yhteyksien pitää olla pois päältä kytkettyinä silloin, kun niitä 
ei aktiivisesti käytetä opetuksessa. Ranskan koululaissa suositellaan käytettäväksi kiinteää 
internetyhteyttä langattoman sijaan (20).

Vuoden 2015 lain mukaan kaikissa markkinoilla olevissa matkapuhelimissa, ja muidenkin 
vastaavien laitteiden myyntipakkauksissa, pitää olla SAR-arvo esillä. Viranomaiset käynnis-
tivät vuonna 2015 tiedotuskampanjan puhelimien turvallisista käyttötavoista. Kaikessa mai-
nonnassa olisi tuotava esille, kuinka päähän kohdistuvaa altistumista voitaisiin vähentää. 
Myyntipisteissä pitää kyetä tarjoamaan alle 14-vuotiaan käyttöön soveltuva handsfree-laite 
(20).

Venäjän säteilyviranomainen suosittaa, että alle 18-vuotiaat eivät käyttäisi matkapuhelinta 
kyseisen ikäryhmän erityisen herkkyyden vuoksi. Venäjällä on tutkittu muun muassa mat-
kapuhelimen käytön neurologisia vaikutuksia lapsilla (21).
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Kanadassa terveysviranomainen (Health Canada) suosittelee, etteivät alle 18-vuotiaat käyt-
täisi matkapuhelinta. Health Canada kehottaa käyttämään tekstiviestejä puhelujen sijaan ja 
matkapuhelimeen puhuttaessa suosimaan handsfree-laitteen käyttöä (22).

Sveitsin säteilyviranomainen kehottaa noudattamaan varovaisuutta lähellä kehoa pidettä-
vien elektronisten laitteiden kuten älypuhelimien, tablettien ja kannettavien tietokoneiden 
kanssa. Erityisesti pitkäaikaisaltistuksessa tulee huomioida langattomien reitittimien sijoit-
telu. Erityisen huomion kohteina tulisi olla muun muassa koulut ja päiväkodit. Viranomai-
nen muistuttaa lisäksi, että hyvin heikkokin radiotaajuinen säteily voi vaikuttaa aivojen säh-
köiseen aktiviteettiin, aivojen metabolismiin ja veren virtaukseen aivoissa (23).

Kyproksen opetusministeriö kielsi 2017 langattoman teknologian käytön esikouluissa ja lo-
pettaa uusien langattomien verkkojen asentamisen peruskouluihin suojellakseen lapsia lan-
gattoman teknologian terveysvaikutuksilta. Langaton yhteys korvataan kiinteällä kaapeli-
yhteydellä ja langatonta teknologiaa voidaan käyttää vain koulujen hallinnollisella osastolla. 
Mikäli langatonta teknologiaa jostain syystä joudutaan käyttämään opetuksessa, koulun on 
pyydettävä siihen vanhempien lupa (24).

Kaliforniassa Yhdysvalloissa terveysviranomainen on antanut uudet ohjeet siitä, kuinka vä-
hentää altistumista kännyköiden radiotaajuiselle säteilylle. Erityisesti lasten altistumista 
älypuhelimien säteilylle halutaan vähentää:

• Pidä matkapuhelin etäällä kehosta.
• Älä puhu heikossa kentässä. 
• Vältä suurien tiedostojen lataamista kännykällä.
• Pidä puhelin etäällä vuoteen läheisyydestä. 
• Vältä tuotteita, joiden sanotaan vaimentavan radiotaajuista säteilyä, koska jotkut  
     tuotteista saattavat itse asiassa lisätä sitä (25).

Euroopan neuvosto kehottaa suosimaan kiinteätä teknologiaa kouluissa ja oppilaitoksissa 
(26).



54

LÄHTEET: 
1. DNA. DNA koululaistutkimus 2017. 2017; Saatavana: https://corporate.dna.fi/documents/94506/930199/

DNA+Koululaistutkimus+2017_yhteenveto_medialle.pdf/ed3a0fc8-754d-1702-5334-e4a2fb87f9f2. 
Viitattu 11.11.2018.

2. Tefficient. Mobile data – full year 2017. 2018; Saatavana: https://tefficient.com/wp-content/uploads/2018/07/
tefficient-industry-analysis-1-2018-mobile-data-usage-and-revenue-FY-2017-per-country-10-July-2018.pdf. 
Viitattu 11.11.2018. 

3. Leszczynski D, Wireless Radiation and Health: The Past, The Present and The Future. Esitelmä Luonnonfiloso-
finen seura 2017; Saatavana: http://www.protsv.fi/lfs/luennot/2017_1128_Leszczynski.pdf. 
Viitattu 11.11.2018.

4. International Agency for Research on Cancer. Non-Ionizing radiation, part 2: radiofrequency   electromagnetic 
fields. 2013; Saatavana: https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf. 
Viitattu 11.11.2018.

5. Miller AB, et al. Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electro-
magnetic fields (Monograph 102). Environ Res. 2018 Nov; 167: 673-683. 

6. National Institutes of Health. Toxicology and carcinogenesis studies in Hsd: Sprague dawleysd rats exposed to 
whole body radio frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. 2018; Saata-
vana: https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr595_508.pdf. Viitattu 11.11.2018.

7. ICNIRP. ICNIRP guidelines for limiting for exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic 
fields (up to 300 GHz). HEALTH PHYSICS 74 (4):494‐522. 1998; Saatavana: https://www.icnirp.org/cms/up-
load/publications/ICNIRPemfgdl.pdf. Viitattu 11.11.2018

8. WHO. Global Health Observatory data repository. Exposure limits for radio-frequency fields (public) Data by 
country. 2018; Saatavana: http://apps.who.int/gho/data/node.main.EMFLIMITSPUBLICRADIOFREQUEN-
CY?lang=en  Viitattu 11.11.2018

9. https://www.phonegatealert.org/en Internetsivu, viitattu 11.11.2018

10. Arazi M, Guest Blog by Marc Arazi. Phonegate: The Health and Industrial Issues of a Global Scandal. Blogikir-
joitus 8.12.2017, Saatavana: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2017/12/08/guest-blog-phone-
gate-the-health-and-industrial-issues-of-a-global-scandal-by-marc-arazi/ Viitattu 11.11.2018

11. http://www.cellraid.com/ Internetsivu, viitattu 11.11.2018

12. Gandhi O. P, et al. Electromagnetic absorption in the human head and neck for mobile telephones at 835 and 
1900 MHz. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1996; 44:10, 1884–1897.

13. EMF scientists. International Appeal. Scientists call for Protection from Non-ionizing Electromagnetic Field 
Exposure. 2015; Saatavana: https://emfscientist.org/ Viitattu 11.11.2018

14. Firstenberg A, et al. International Appeal stop 5G on Earth and Space. 2018; Saatavana: https://www.5gs-
paceappeal.org/?fbclid=IwAR0gKJ51xQCJN_r1afFxTUAF8m3Z-v2sc6jWAfskOgz7BPqjI1Zn4d6gXMw 
Viitattu 11.11.2018



54 55
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