
Onko runsaasta tietokoneen tai 
mobiililaitteiden käytöstä haittaa 

lasten ja nuorten silmille?  

Kristiina Vasara 

HUS, silmätautien klinikka 



Sidonnaisuudet kahden viimeisen 
vuoden ajalta 

• LL, silmätautien erikoislääkäri 

• Päätoimi: Osastonlääkäri, HUS, Silmätautien 
klinikka, lastenyksikkö 

• Sivutoimet: Yksityislääkäri lääkäriasema 
Mehiläinen ja Vantaan Yksityinen 
Silmäsairaala 

• Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: 
Suomen Silmälääkäriyhdistyksen alaosaston 
hallituksen jäsen 

 

 

 



Lasten ja nuorten tietokoneen käytön 
aiheuttamat silmäoireet 



Silmien rasittumisesta johtuvien 
oireiden taustalla  

1. Silmien yhteistoimintaa häiritsevät tekijät 
kuten:  korjaamaton taittovirhe, karsastus tai 
silmän mukauttajalihaksen ylitoiminta (tai 
alitoiminta). 

2. Silmän pintaosasairaudet kuten 
kuivasilmäisyys. 

 



Silmän rasittumisesta johtuvat oireet 

• Harvinaisia ennen lukioikää. 

• Epämääräisiä silmien yhteisnäkemisestä ja 
silmien pintaosista johtuvia oireita . 

• Tyypilliset oireet: tekstin sumeneminen, rivien 
hyppiminen, otsan alueella tuntuva päänsärky, 
silmäsärky, silmien väsymisen tunne, kirvely, 
valonarkuus, punoitus, roskan tunne. 

• Tietokone on kauempana kuin kirja ja 
akkomodaatiosta johtuvat oireet tietokoneen 
käytön yhteydessä harvinaisia lapsilla ja nuorilla. 



Computer vision syndrome 

• Oireet samankaltaisia kuin aikuisilla. 

• Silmien väsymisen tunne 

• Silmien kuivuminen, punoitus 

• Näön ajoittainen sumeneminen 

• Suurin osa silmäperäisistä oireista johtuu 
kuivasilmäisyydestä. 

 



Näöntarkkuudet ja 
karsastustutkimukset 



Silmien liikkeet ja akkomodaatiokyky 



Silmän rakenteet biomikroskoopissa 



Taittovirheet määritettään 
sykloplegiassa, jos mahdollista 



Taittovirheiden tutkiminen 



Silmien yhteisnäön häiriöiden hoito 

• Todettujen taittovirheiden korjaus laseilla. 

• Karsastuksen aiheuttamien oireiden hoito 
prismalaseilla, taittovirheitä korjaamalla tai 
joskus karsastuskirurgialla. 



Kuivasilmäisyys lapsilla ja nuorilla 

• Harvinaista.  

• Yleensä taustalla jokin kuivasilmäisyydelle altistava 
perussairaus (kuten atopia) tai lääkkeiden käyttö.  

• Kuiva huoneilma pahentaa oireita. 

• Tietokoneen ruutua katsoessa katse on ylemmäksi 
(silmä isommin auki) ja silmän pinta kuivuu herkemmin 
kuin esim. lukiessa tai tablettia katsoessa. 

• Silmän pinta kuivuu, kun räpyttely vähenee 
tietokonetta ja mobiililaitteita käytettäessä.  

• Hoito kuten aikuisilla. Kostutustipat tarpeen mukaan.  

 



Silmän koko 

• Vastasyntyneen: 

-Aksiaalimitta eli 

silmän pituus n. 

16,8mm. 

- K arvo 55D 

- Näköhermon 

pituus 24mm. 

 

• Aikuisen: 

- Aksiaalimitta eli 

silmän pituus 23 

mm 

-K arvo 43D. 

- Näköhermon pituus 

30mm. 



Näönkehitys 

• Kriittisin vaihe on 0-3(-
12)kk ikä, jolloin näön 
kehitys on myös 
nopeinta. 

• Jatkuu  8(-12)-
vuotiaaksi saakka. 

• 13-vuotiaan silmä 
vastaa kooltaan ja 
rakenteiltaan aikuisen 
silmää. 

 

  



Taittovirheet lapsilla ja nuorilla 

• Lapsen silmän kuuluu 
olla kaukotaitteinen 
(hyperooppinen). 

• Kaukotaitteisuutta 
lapsilla korjataan 
tarpeen mukaan. +3,5 D 
hyperopiaa on lapsilla 
vielä normaalia. 

• Kasvun myötä lapsen 
silmän taittovoima 
muuttuu kohti +-0. 

 

 



Lisääkö runsas tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käyttö myopian 

kehittymistä? 



Myopian lisääntyminen Suomessa  

• Alkanut jo ennen digiaikaa. 
• 7-8-vuotiailla myopian ei ole todettu 

lisääntyneen. Myopiaa n. 0,5-1,9%:lla 7-8-
vuotiaista. 

• 14-15-vuotiailla myopian esiintyvyys 
kaksinkertaistui 1900-luvun aikana. 1900-luvun 
lopussa n. 21%:lla 14-15-vuotiaista myopiaa. 

• Aikuisilla suomalaisilla, jotka ovat syntyneet 
1900-1929 myopian esiintyvyys oli alle 10% ja 
vuoden 1950 jälkeen syntyneillä myopian 
esiintyvyys on n. 21-30%. 
 
 



Myopian lisääntyminen muualla 

• Aasiassa alueita, joissa koulunsa päättävistä 
lapsista n. 80%:lla on myopiaa ja 20%:lla 
korkea-asteinen myopia. 

• Hong Kongissa vuonna 1994 72%:lla 19-39- 
vuotiaista  ja 29%:lla 40-65-vuotiaista todettiin 
myopiaa. 

• Euroopassa nuorten aikuisten myopian 
prevalenssiluvut eri tutkimuksissa vaihtelevat 
30-50%:n välillä. 



Myopian lisääntymisen syyt 

• Korkeamman ja pidemmän koulutuksen sekä korkeiden 
arvosanojen tiedetään lisäävän myopian riskiä. 

• Geneettiset syyt. Vanhempien myopian tiedetään 
lisäävän riskiä. 

• Vuosikymmeniä tutkittu lähityöskentelyn/lukemisen 
vaikutusta myopian kehittymiseen, mutta tätä ei ole 
pystytty todistamaan. 

• Myopian riski ei näyttäisi myöskään liittyvän 
urheiluun/liikkumiseen, mustuaisen kokoon, valon 
allonpituuden vaihteluihin, UV-valon määrään. 



Ulkoilun vaikutus myopian 
kehittymiseen 

• Ensimmäisen kerran epäilty ulkoilun vähentävän myopian 
kehittymistä suomalaisessa tutkimuksessa 1993 (Pärssinen 
ja Lyyra). Tulos koski tuolloin ainoastaan poikia. 

• Myöhemmissä tutkimuksissa todettu, että nimenomaan 
ulkona vietetty aika vaikuttaa. 

• Ulkoilun suojavaikutus suurempi alle 6-vuotiailla mutta 
säilyy ainakin 8-9-vuotiaaksi saakka.  

• Myopian riski pienenee noin 33%:lla, jos ulkoilun määrää 
nostetaan 0-5 tunnista/ viikko 14tuntiin/viikko. 

• Saman etnisen ryhmän kiinalaisia lapsia tutkittu (Roose et 
al 2008). Myopian prevalenssi 6-vuotiailla Singporessa 
asuvilla kiinalaislapsilla oli 29%, jotka ulkoilivat 3H/ viikko ja 
Sydneyssä asuvilla 3%:lla, jotka ulkoilivat 14 h/viikko. 



Myopian lisääntyminen  

• Todennäköisesti johtuu enemmän 
ympäristötekijöistä kuin geneettisistä syistä. 
Esim Singaporessa myopian esiintyvyys on 
suurta kaikissa etnisissä ryhmissä. 

 

 



Ulkoilun vaikutusmekanismi silmän 
myopian kehittymiseen 

• Syytä ei tiedetä. 

• Epäilty, että valon aiheuttama dopamiinin 
määrän lisääntyminen verkkokalvolla hidastaa 
silmän pituuden kasvua. Tutkittu eläinkokein.  

• Valaistusvoimakkuuden arveltu vaikuttavan. 
Ulkona valaistusvoimakkuus 1000-10000 lx ja 
sisätiloissa 100-1000 lx. 



Ulkoilu saattaa vähentää 
likitaitteisuuden kehittymistä 



Päänsäryn silmäperäiset syyt lapsilla 

• Korjaamaton tai alikorjattu taittovirhe aiheuttaa herkästi siristelyä. Runsas siristely 
voi aiheuttaa silmien ympärille painottuvaa päänsärkyä. 

• Piilevä karsastus. Otsan alueen päänsärky. Silmien rasittumisen tunne. Oireet 
helpottavat, kun pitää toista silmää kiinni.  Hoito yksilöllistä. 

• Konvergenssi heikkous. Oireet helpottuvat toista silmää kiinni pitämällä. Hoitona 
konvergenssiharjoitukset. 

• Akkomodaatiospasmi= silmän linssin mukauttajalihaksen spasmi. Oireina mioosi, 
päänsärky, alentunut kaukonäkö. Yleensä psyykkiset tekijät taustalla. Harvoin 
orgaaninen syy. Oireita voi helpottaa lähityöskentelyn tauottamisella, lukulaseilla ja 
hankalissa tapauksissa säännöllisellä atropin- tai syklopentolaatti-tipan käytöllä. 

• Iso kaukotaitteisuus (Yli +4,0D). Otsapäänsärky tyypillinen. Lapsi joutuu 
akkomodoimaan runsaasti nähdäkseen hyvin. (Iso kaukotaitteisuus aiheuttaa 
tyypillisemmin ajoittaista sisäänkarsastusta). 

• Voimakkaiden lasikorjausten aiheuttamat prismavaikutukset.  
• Silmäsairaudet kuten glaukooma, uveiitti ja orbitan alueen inflammaatiot 

(harvinaisia päänsäryn syitä). 
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