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teknologian käytöstä arjessaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa yksilöllisistä tar-
peista, toiveista ja peloista huomioiden alueelliset erot ja koulutustaustaa sekä miten apuvä-
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vyissä. Ikääntyneiden määrä Suomessa jatkaa kasvuaan ja teknologian merkitys kasvaa samaa 
vauhtia kuin vanhusväestön määrä. Ikääntymisen tuomat muutokset lisäävät kotona selviyty-
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The purpose of this thesis was to research and describe the experiences of the elderly and 
their perspective on using the technology in their everyday life. The purpose of this research 
was to gain more information of individual needs, wishes, fears and, also taking into consid-
eration their regional differences and educational background. In addition the purpose was to 
acquire more information about how the aids support individual well being. The purpose was 
through the interviews to find out the attitudes of the elderly about technology and com-
monly used digital devices. The aim is that the results can be utilized in product develop-
ment. This thesis was made in collaboration with Active seniors in digiAge project. 
 
The theoretical basis of this thesis was based on aging and the changes brought by aging in 
the functional ability. The number of elderly people in Finland continues to increase and at 
the same time the significance of the technology increases. The changes that are brought by 
aging increase the challenges of managing at home. The technology for the elderly strives to 
support elderly functional ability and managing at home. 
 
The research method of this thesis was qualitative research. The data was collected by using 
semi-structured interview method, also known as theme interview. 29 interviewees partici-
pated in the research from different age groups, educational backgrounds and places of resi-
dence. The material analysis method that we used was an inductive content analysis. 
 
The results showed that many of the interviewees would have been willing to learn to use the 
digital devices better. Many of the interviewees knew how to use the technology relatively 
well and they only occasionally resorted to the support of their relatives. A small number of 
the participants found the technology beneficial but not necessary for themselves. A few of 
respondents did not show interest in using the technology or learning something new and did 
not see there was a need for it. Most hoped for the technology to be easy to use. 
 
In the future the technology should be developed into more user-oriented direction, taking 
into consideration different age groups. 
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1 Johdanto 

Ikääntyneiden määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Keskimääräinen elinikä on jatkuvassa nou-

sussa, myös iäkkäitä on määrällisesti enemmän. Hoivan tarpeet kasvavat eliniän ja elinajan-

odotusten kanssa aiempaa enemmän. Tämän myötä maassamme panostetaan kotona asumi-

seen mahdollisimman pidempään, laitoshoidon sijaan. Kunnallisia ja yksityisiä palveluita käy-

tetään tukemaan ikääntyneiden hyvinvointia sekä ikäteknologiaa selviytymään kotona mah-

dollisimman pitkään. (Isojärvi 2016.) 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa yli 65 vuotiaiden prosenttimäärä kasvoi viidestä prosen-

tista sadassa vuodessa 13,5 prosenttiin. Väestöennusteen mukaan luku muuttuu vuoteen 2060 

mennessä 28,8%. Väestön ikärakenteen mukaan, vuonna 2018 65-69 vuotiaita oli 362 208 ih-

mistä, joista miehiä 174 278 ja naisia 187 930. Vuonna 1917 65-69 vuotiaita oli vain 77 800 

henkilöä. (Tilastokeskus, 2018.) 

Ikäteknologian merkitys kasvaa samaa vauhtia kuin vanhusväestön määrä. Ikäteknologialla py-

ritään tukemaan ikääntyvän henkilön sekä hänen läheisiä ja hoitohenkilökuntaa suoriutumaan 

itsenäisesti kotonaan silloin, kun toimintakyky heikkenee. Sen tarkoituksena on tukea hyvää 

arkea, kun aistit, lihaskunto, hienomotoriikka ja liikuntakyky vaikeuttaa ikääntyneen kotona 

asumista. Ikäteknologian pyrkimys on ehkäistä mahdollista toimintakyvyn heikkenemistä, 

jotka johtuvat ikääntymisestä. (Forsberg, Intosalmi, Nordlund & Suhonen 2014, 13.) Myös Suo-

men lain tarkoituksena on tukea kaikin mahdollisin keinoin ikääntyneen väestön hyvinvointia, 

terveyttä, itsenäistä suoriutumista sekä toimintakykyä. Suomen laki tukee mahdollisuutta 

saada laadukasta sosiaali- ja terveyspalvelua yksilöllisten tarpeiden mukaan, kun hänen toi-

mintakykynsä sitä edellyttää. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980, 1§.) 

Opinnäytetyön aiheeksi valittiin ikäihmisten kotona selviytymistä teknologian avulla ja digi-

taalisten välineiden tarvekartoitusta Active-Seniors in DigiAge -hankkeen toiveesta (Digiajan 

aktiiviset seniorit). Hankkeen tarkoituksena oli kerätä kokemuksia teknologiasta ikäihmisiltä 

sekä naisilta, että miehiltä ja neljästä ikäryhmistä, jotka olisivat 55-64-vuotiaat, 65-74-vuoti-

aat, 75-84-vuotiaat + 85 vuotiaista ylöspäin. Haastatteluun tarvittiin jokaisesta ikäryhmästä 

ainakin yksi mies ja nainen sekä mahdollisuuksien mukaan koulutukseltaan eritaustaisia, kuten 

akateemisia ja ei-akateemisia. Haastattelussa otettiin huomioon myös alueellisia eroja 

maalla, taajamalla ja kaupungilla. Myös mahdolliset toimintakyvyn rajoitteet otettiin huomi-

oon ja mitä laitteita ikääntyneet käyttävät aktiivisesti arjessaan, mikä on heidän oma tar-

peensa digilaitteiden käytössä sekä miten heidän käyttämät digilaitteet tukevat kotona asu-

misessa.  
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Aiheen valinta perustui omaan henkilökohtaiseen mielenkiintoon siihen, että tukeeko digitali-

saatio ikääntyneiden arkea, tuoko viihtyvyyttä ja toimivuutta kotona ja mikä on ikääntynei-

den oma näkökulma siihen. Kuinka käytännöllinen teknologia on kotona asuvien ikääntyneiden 

arjessa. Mitä toivomuksia iäkkäillä ja heidän läheisillä on teknologian suhteen, sillä enem-

mistö ikäihmisistä haluavat asua omissa kodeissa mahdollisimman pitkään ja tämä on myös yh-

teiskunnan tavoite. Teknologia kehittyy nopeasti ja laajasti sekä erilaiset tekniset ratkaisut 

antavat siihen hyvät mahdollisuudet. Kiinnostuttiin miten ikääntyneisyys ja teknologia kohtaa-

vat, sillä Suomen väestö ikääntyy ja samalla digitalisaatio lisääntyy. Miten haluttu tulevaisuus 

vaikuttaa ikääntyneisiin tutkimalla teknologian käyttöä ja digitaalisten laitteiden tarvetta 

sekä tunnistaa niissä haasteita ja esteitä, jotka voivat vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa. 

Mitä teknologia mahdollisesti toisi ikääntyneiden arkeen ja kotona selviytymiseen sekä mitkä 

asiat vaikuttavat teknologian käyttämättömyyteen tai käyttöön huomioiden asumisympäristö. 

Opinnäytetyössä käytettiin nimitystä ikääntynyt 65 vuotta täyttäneille. Opinnäytetyön Työ-

elämä edustajana on Active Seniors in DigiAge -hankkeen projektipäällikkö, Laurean yliopet-

taja Tarja Meristö. 

 

2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ikääntyneiden yksilölliset tarpeet digitaalisten vä-

lineiden käyttäjinä ja näin saada visioiva konsepti tulevaisuuden tarpeista, laitteista, tuot-

teista sekä palveluista, joita mahdollisesti tullaan tarvitsemaan markkinoilla. Tavoitteena on 

tämän tutkimuksen avulla selvittää haastateltavien tarpeita, odotuksia ja pelkoja, joita voi 

hyödyntää tuotekehittelyssä. 

3 Teoreettiset lähtökohdat  

Opinnäytetyön teoriaosuutta varten kerättiin aineistoa erilaisista artikkeleista, raporteista 

sekä tutkimuksista liittyen ikääntyneiden selviytymisestä kotona teknologian avulla. Aineistoa 

kerättiin Google scholarista käyttäen hakusanoja ikäteknologia ja ikääntynyt sekä niiden li-

säksi yhdistettiin hakusanoiksi kotona asuminen, itsenäinen suorittaminen, teknologia, toimin-

takyky ja hyvinvointi. Aineistoa on kerätty myös aiheen kirjallisuudesta. 

3.1 Ikääntyminen 

Ikääntyminen on moniulotteinen asia. Sitä voidaan luokitella eläkeiän täyttäneiksi 65-vuo-

tiaiksi tai toimintakykyyn, kun psyykkinen, sosiaalinen, fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky 

heikkenee yleensä 75 vuoden iässä. Iällä on kuitenkin erilaisia merkityksiä eri osa-alueilla. Esi-

merkiksi kulttuurinen ja subjektiivinen ikä kertoo ihmisen omasta tuntemuksesta siitä, että 

pitääkö itseään vanhana vai ei. Sen sijaan fysiologinen ja biologinen ikä määrittyy ihmisen 

terveydestä ja kunnosta. (Verneri 2017.) 
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Ainoaa oikeaa määritelmää Ikääntymiselle ei ole sillä määritelmää voi tarkastella monesta nä-

kökulmasta. Ikääntyminen on elämänvaihe, jossa sinä aikana tapahtuvat ikääntymismuutokset 

ovat yksilöllisiä.  Ikääntyminen ei tarkoita sairautta, vaikka ikääntyessä sairastumisen riski on 

korkealla fyysisten ja biologisten muutosten takia. Pitkäaikaissairaudet, elintoimintojen muu-

tokset sekä fysiologiset muutokset lisääntyvät ikääntyessä. (ETENE 2008, 6.) 

Ikääntymismuutoksia tapahtuu sekä kehon toiminnassa että koostumuksessa. Esimerkiksi muu-

toksia tapahtuu pituudessa, painossa, sydämessä, verenkiertoelimissä, lihaksissa, luustoissa, 

hengityselimistössä, nivelissä, tasapainossa, näössä ja kuulossa. Pituus alkaa vähentymään ja 

paino lisääntyy 50 vuoden ikään asti rasvan lisääntymisen johdosta. Näköaistit ja kuuloaistit 

huononevat. Ikääntyessä Sydämen toimintakyky vähenee ja ääreisverenkierto heikkenee. Ve-

renkiertoelinten muutokset, etenkin sydämessä rajoittavat fyysistä suorituskykyä. Lisäksi Hen-

gitystoiminnot heikkenevät, lihasten massa vähenee ja rasva lisääntyy, jolloin lihasheikkoutta 

voi ilmaantua. Myös luut haurastuvat samoin nivelten liikkumiskyky heikkenee, jolla on merki-

tystä ikääntyneiden toimintakykyyn. (Pohjolainen 2008, 2-4.) 

Ikääntyneiden kokemus terveydestä, sairaudesta ja kyvystä selviytymiseen jokapäiväisestä ar-

jesta ja vanhenemisen vaikutukset fyysiseen sekä henkiseen toimintakykyyn vaihtelevat yksi-

löllisesti (ETENE 2008, 6). Se miten ikääntynyt määrittää terveytensä voi vaikuttaa koke-

maansa toimintakykyyn. Sairastuessa ja kokemus siitä, että terveydentila on heikentynyt voi 

vaikuttaa toimintakykyyn rajoittavasti. (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 18.) 

 

3.2 Toimintakyky ja sen muutokset 

Ihmisen toimintakyky on laaja-alainen kokonaisuus, mutta sitä voidaan tarkastella osa-alueit-

tain. Toimintakyvyn osa-alueita ovat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toi-

mintakyvyn osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, joten jos yksi osa-alue heikkenee se vaikuttaa 

muihinkin osa-alueisiin. Ikääntyessä muutokset toimintakyvyissä ovat yksilöllisiä. Toimintaky-

kyyn vaikuttaa perinnölliset tekijät, ympäristö, vammat ja erilaiset sairaudet. Jotkut sairau-

det voivat heikentää tai rajoittaa toimintakykyä ja näin selviytyminen päivittäisistä toimin-

noista vaikeutuu. Tärkeintä toimintakyvyssä on pystyä selviytymään arjesta. Ikääntyneiden 

toimintakyky on hyvässä tasapainossa, kun pystyvät selviytymään arjesta ja päivittäisistä toi-

minnoista. Hyvä toimintakyky mahdollistaa laadukasta elämää. (Lähdesmäki & Vornanen 

2014, 31.) 

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja arjesta. 

Fyysinen toimintakyky koostuu liikkeiden hallintakyvystä, lihaskunnosta ja yleiskestävyydestä. 

Iän myötä tapahtuu muutoksia fyysisessä toimintakyvyssä. Muutokset liittyvät kehon vanhene-

mismuutoksiin ja sairauksiin. Lihasvoima heikkenee yleensä 65-vuotiaana, etenkin alaraajojen 
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lihasvoima, joka rajoittaa liikkumista. Lisäksi ikääntyneiden lihasmassa vähenee ja rasvaa li-

sääntyy, mikä pienentää myös hapenkulutusta. Kehon rakenteen muutoksien lisäksi tapahtuu 

myös fysiologisia muutoksia. Hengityslihakset heikkenevät sekä keuhkojen, sydämen ja veren-

kiertoelimistön toiminnassa tapahtuu muutoksia. (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 33-36.) 

Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluu psyykkiset voimavarat, persoonallisuus, mieliala ja kogni-

tiiviset kyvyt. Psyykkisillä voimavaroilla tarkoitetaan kykyä osata tiedostaa omia heikkouksia 

ja vahvuuksia. Mieliala ja motivaatio kuuluvat myös psyykkisiin voimavaroihin. Kognitiivisia 

kykyjä ovat asioiden tulkitseminen, havaitseminen, oppiminen ja muistaminen. Myös ongel-

manratkaisukyky, minäkäsitys, päätöksenteko ja itsearvostus kuuluvat psyykkiseen toiminta-

kykyyn. Minäkäsitys ja itsearvostus on sitä minkälaista käsitystä antaa itsellensä toimijana. 

Ikääntyessä muutoksia psyykkisessä toimintakyvyssä tapahtuu lähinnä kognitiivisissa kyvyissä. 

Oppiminen ja muisti heikkenevät ja nämä muutokset näkyvät parhaiten tilanteissa, jossa uu-

sien asioiden oppiminen ja muistaminen on todella haastavaa ja hankalaa. Mielenterveys-

häiriöt, keskushermoston sairaudet, diabetes sekä verenkiertoa huonontavat sairaudet hei-

kentävät kognitiivisia kykyjä entisestään. (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 36-37.) 

Sosiaalinen toimintakyky näkyy yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksena, se muodostaa sosi-

aalisen verkoston, jossa ikääntynyt on aktiivisena toimijana yhteisössä. Sosiaalinen toiminta-

kyky iäkkäiden kohdalla määritellään kyvyksi olla muiden kanssa ja toimia vuorovaikutuksessa. 

Iäkkäiden kohdalla se myös merkitsee kykyä hallita omaa elämää. Hyvän elämänlaadun ehtoja 

ovat toimintakyvyn voimavarojen lisäksi myös oma myönteinen asenne ikääntymiseen sekä hy-

vät ja riittävän esteettömät sosiaaliset kontaktit läheisiin. (Sarvimäki & Heimonen 2010.) 

Toimiva sosiaalinen verkosto tuo erilaisia terveyshyötyjä. Sosiaalinen ja liikunnallinen aktiivi-

suus parantavat tyytyväisyyttä elämään sekä parantavat fyysistä toimintakykyä, nostavat hy-

vinvointia ja vähentävät kuolemanriskiä. Hyvä sosiaalinen ympäristö vähentää riskiä sairastua 

masennukseen, sillä sosiaalinen tuki auttaa torjumaan yksinäisyyttä, sopeutumaan menetyk-

siin ja toipumaan sairauksista. Sen sijaan huonot ihmissuhteet, yksinäisyys, syrjäytyminen ja 

sosiaalinen eristäytyminen vaikuttavat negatiivisesti fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin 

sekä kuoleman riski lisääntyy. Tutkimukset ovat osoittaneet yksinäisyyden lisäävän muistisai-

rauksia. Yksinäisyys on yhtä suuri riski hyvinvoinnille ja terveydelle kuin ylipaino ja tupa-

kointi. (Tiikkainen 2013, 284-290.) 

Iän myötä tapahtuvista muutoksista psyykkisessä sekä sosiaalisessa toimintakyvyssä eivät ole 

niin riippuvaisia biologisesta ikääntymisestä yhtä lailla kuin fyysisessä toimintakyvyssä. Sosiaa-

liseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttaa perimän lisäksi ihmisen elämänkokemukset, 

koulutus sekä sosiaalinen asema. (Pohjolainen 2009, 19.) 
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3.3 Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen ja selviytymisen haasteet 

Vanhenemisen myötä arjesta tulee paljon haasteellisempaa kuin nuoremmalla iällä, etenkin 

toimintakyvyn heiketessä. Lisäksi arjen askareet vievät entistä enemmän aikaa. Vanhenemi-

sen myötä muutokset ovat kaikkien kohdalla yksilöllisiä, mutta yleensä toimintakyvyn häiriöt 

ovat yli 65 vuotta täyttäneillä tuplasti yleisempiä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suuri 

osatekijä toimintakyvyn heikkenemiselle, etenkin nivelten kulumat ja lihaskato vaikeuttavat 

liikkumista. Vähäinen liikunta edistää ja vauhdittaa sairauksien etenemistä heikentäen toi-

mintakykyä entisestään. Seurauksena tästä on usein myös vähäinen sosiaalinen vuorovaikutus 

muiden kanssa, sillä ikääntynyt ei välttämättä pääse niin hyvin vapaasti ulos asunnostaan yllä-

pitämään sosiaalista kanssakäymistä lähipiirinsä kanssa. Heikentynyt fyysinen kunto rajoittaa 

myös päivittäisissä askareissa ja lisää loukkaantumisen riskiä. On todettu että ulkona liikkumi-

nen ylläpitää ja jopa edistää iäkkään toimintakykyä hidastaen samalla biologista vanhene-

mista, joka aiheuttaa toimintakyvyn alentumista. (Verma & Hätönen 2011, 7-8.) 

Selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa vaikeutuu, mikä voi näkyä liikkumattomuutena, hen-

kilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa, pukeutumisessa, ruoan laitossa ja kaupassa käy-

misessä. Liikkumisen vaikeudet lisäävät myös riskiä yksinäisyyteen ja eristyneisyyteen. Monet 

iäkkäät suorastaan välttävät ulkoilua talvisin. Kotitaloustyöt, kuten siivoaminen vaikeutuu. 

Monet eivät onnistu säännöllisissä lääkkeiden annosteluissa ja otossa. Ruoanlaitto jää useam-

min väliin ja tämän takia lämpimän ruoan saanti vähenee. Iäkkään ihmisen pärjäämättömyys 

johtaa helposti laitoksiin joutumiseen. (Heikkinen, Kauppinen & Laukkanen 2013, 291-300.) 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on tukea iäkkäiden asumista kotona mahdollisimman 

pitkään käyttäen erilaisia terveys- ja sosiaalipalveluja. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan 

noin 90% yli 75 -vuotiaista pystyisi asumaan tavallisessa asunnossa jos on mahdollista tarjota 

sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka tukevat sitä. Myös asiallisella kuntoutuksella järjestelmän 

palveluilla voi parantaa iäkkään arkea ja auttaa selviytymään kotona, vaikka on toimintakyvyn 

vajauksia ja pahenevia sairauksia. Väestö kuitenkin vanhenee nopeasti ja haasteena onkin jär-

jestää arjesta selviytymistä tukevaa laadukasta kuntoutusta, asiallista hoivaa ja kattavaa sai-

raanhoitoa, mukaan lukien pitkäaikaishoitoa kaikille ikäryhmille. (Laatusuositus hyvän ikään-

tymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017, 15-17.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön valtioneuvosto korostaa omassa toimintasuunnitelmassaan kos-

kien ikääntyneiden asumista kotona mahdollisimman pitkään seuraavasti; Ikääntyneiden mah-

dollisuus toimia yhteiskunnassa on turvattava, jotta he pystyisivät kehittämään omia taitojaan 

ja rikastuttamaan tietojaan sekä itsehoidon valmiutta ja jatkamaan itsenäistä selviytymistä 

arjessa mahdollisimman pitkään. Riittävällä toimeentuloturvalla elämän pitäisi olla laadulli-

sesti mielekästä. Tavoitteena on kehittää asumis- ja lähipalveluita kaikille iäkkäille väestö-

ryhmille niin, että se turvaisi itsenäistä elämistä vaikka toimintakyky alentuisi. Kunnat ja sosi-

aali- ja terveysministeriö kehittävät jatkuvasti sekä toteuttavat vanhustenhuollon palveluita, 
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joilla mahdollistetaan iäkkäiden arkielämää kotiolosuhteissa myös pitkäaikaishoitoa tarvitse-

villa. Näihin palveluihin käytetään sekä julkista toimintaa, että yrittäjien palveluita. Myös 

omaishoito ja vapaaehtoistoiminta tukevat tätä mahdollisuutta. Kaikki toimijat tarjoavat 

hoiva- ja huolenpitopalveluita käyttäen erilaista teknologiaa tukeakseen ja turvatakseen eri-

laisille iäkkäille väestöryhmille laadukkaan arkielämän omassa kodissa. (Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017, 15-17.) 

Oma koti saattaa myös olla haasteena kotona selviytymiseen. Asumisen esteettömyys eli liik-

kumisen kannalta olevat esteet rajoittavat turvallista ja itsenäistä asumista. Heikko valaistus 

sekä ulko- että  sisätiloissa, kulkupintojen epätasaisuus ja liukas pinta lisäävät riskejä kaatu-

misille. Mikäli iäkäs asuu kerrostalossa, ongelmana saattaa olla portaikon riittämätön valais-

tus, hissittömyys sekä rakennuksen tasanteet. Asunnon turvallisuuden puute on yleistä, kuten 

ei ole turvalukkoa, ovisilmää tai perinteistä portti-/ovipuhelinta. Vaikka ovisilmää olisi, iäk-

kään näkö saattaa olla riittämätön näkemään kuka oven takana on. Kotona voi olla liukkaat 

lattiat, pienet pesu- ja wc-tilat. Kalusteet, jotka ovat huonosti kiinni tai iäkkään tavarat ovat 

ylemmissä laatikoissa ja niiden ottaminen lisää loukkaantumisen vaaraa. Kylmälaitteet voivat 

olla eri tasolla ja niihin ulottuminen voi olla raskasta. Omatoiminen ruoanlaitto tuo valtavasti 

haasteita turvallisuuden puolesta, sillä ikääntynyt ei ehkä enää jaksaisi valmistaa itselleen 

lämpimiä ruokia ja näin hänen ravitsemuksensa on niukkaa. Valtioneuvoston asetuksen tavoit-

teena on mahdollistaa eri ikäisille, erilaisten toimintakykyjen kanssa, esteettömät ja sopivat 

asuintilat silloin kun suunnitellaan uudisrakentamista tai isoja korjaushankkeita. (Rappe, Koti-

lainen, Rajaniemi & Topo 2018, 37-91.) 

 

3.4 Ikäteknologia 

Iäkkäiden kotona asumisen pärjäämiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, kuten liik-

kuminen, yhteydenpito läheisiin ja hoitohenkilökuntaan, lääkkeiden otto sekä vaaratilantei-

den havaitseminen. Näitä mahdollisia haasteita varten on erilaisia palveluita ja teknisiä rat-

kaisuja, joilla pyritään ylläpitämään iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Teknisillä rat-

kaisuilla on myös omat haasteensa, koska niihin tarvitaan resursseja ja palveluita. Lisäksi ikä-

teknologia saattaa tehdä ikäihmisestä niistä riippuvaisen. Ikäteknologia antaa teknisiä ratkai-

suja, joiden avulla pystyy ylläpitämään, tukemaan ja jopa edistämään iäkkään terveyttä, hy-

vinvointia ja toimintakykyä erilaisilla laitteilla ja järjestelmillä sekä ohjelmilla. Ikääntyneen 

kotona asuminen onnistuu paremmin, kun tekniset ratkaisut sekä erilaiset mekaaniset apuväli-

neet mahdollistavat sen ja helpottavat selviytymistä riippuen omasta toimintakyvystä.  
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Teknologia ei ole yksinkertainen apuväline vaan se on älyllinen tekninen ratkaisu. Älyllinen 

teknologia antaa enemmän mahdollisuuksia kuin tavallinen apuväline. Teknologian toimintoi-

hin kuuluu vastaanottamaan ja analysoimaan saatu tieto käyttäjästään, ohjaamaan ja muutta-

maan toimintansa saatujen tietojen perusteella, myös tukea ja ohjata käyttäjänsä. Yhteys-

verkko antaa mahdollisuuden viestiä käyttäjänsä kanssa. Teknologian toivotaan auttavan iäk-

käitä ratkomaan monia haasteita. Vaikka ikäteknologia on edistynyt nopeassa tahdissa ja eri-

laisia teknisiä ratkaisuja on monta, niin käyttöönotossa on ollut myös ongelmia. (Viirkorpi 

2015, 5-6.) 

Haasteena on koettu laitteiden ja yhteyksien häiriöt, niiden soveltumattomuus sekä käytön 

vaikeudet. Hinta saattaa olla kova verrattuna laitteen hyötyyn ja jotkut ratkaisut vaativat 

jopa rinnakkaislaitteiden käyttöä, joka taas omalta osaltaan nostaa hintaa. Teknologia myös 

kehittyy ja laitteet vanhenevat nopean kehityksen myötä. Erilaisia teknisiä ratkaisuja on tar-

jolla ja palvelun tuottajat ovat tietoisia siitä millaisia ikäteknologian ratkaisuja on saatavilla, 

joilla iäkkään kohtaamat haasteet kotona helpottaisivat. Mitkä laitteet ovat todellisuudessa 

hyödyllisiä ja niillä on ollut huomattavaa käyttöä eivätkä ole niin kalliita ja vanhene nopeasti 

niin yhtenä tapana selvittää on haastattelemalla ikääntyneitä. (Viirkorpi 2015, 5-6.) 

Digitaaliset apuvälineet voivat olla asumisturvallisuutta tukevia, kuten liesivahdit, älykkäät 

palohälyttimet, sammutusjärjestelmät, vesivuotovahdit sekä liiketunnistimet ja kameraval-

vonta. Myös henkilöturvallisuutta tukevat laitteet, kuten turvapuhelimet, hälytinmatot, kaa-

tumishälyttimet, ovihälyttimet ja paikannusjärjestelmät. Erilaiset terveydentilaa tarkkailevat 

laitteet kuten lääkeannostelijat, puhuva verensokerimittari, astmalaitteet, lämpömittarit, 

lämpötyynyt, verenpainemittarit, vaa’at sekä aktiivisuusrannekkeet. Ja omatoimisuutta tuke-

vat laitteet joihin kuuluu kalenterit, muistuttimet, tavaroiden paikantimet, ateriapalvelut, 

hissit, kokovartalo pesut ja automaattinen wc-bidee. On erilaisia hyvinvointipalveluita ja 

verkkokauppoja joista löytyy paljon näitä ikäteknologian apuvälineitä. (Forsberg 2017, 6-27.) 

 

3.5 Teknologia ikääntyneiden näkökulmasta 

KÄKÄTE-projektin mukaan Suomessa on tutkittu ikääntyneiden kokemuksia teknologiasta ja 

näiden aiempien tutkimuksien mukaan on ilmennyt vaikeuksia käyttää teknologiaa, epäta-

saista jakautumista teknologian välillä, pelon ja turvattomuuden tunteita liittyen teknologian 

käyttöön sekä teknologian vaikutuksia elämänlaatuun. Vaikeudet teknologian käyttöön liittyi 

iän myötä tapahtuviin muutoksiin fyysisissä ja psyykkisissä toimintakyvyissä. Esimerkiksi näön, 

lihasvoiman, sormien hallinta, nopeiden liikkeiden ja nivelten liikkuvuuden heikkeneminen 

vaikuttavat teknologian käyttöön. Psyykkisiä muutoksia ovat uusien asioiden ja taitojen oppi-

misen vaikeus, jotka vaikuttavat myös teknologiaan käyttöön vaikeuttaen sen käyttöä. (Wess-

man, Erhola, Meriläinen-Porras, Pieper, & Luoma 2013, 8-9.) 
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Turvattomuuden ja pelon tunteita teknologian suhteen liittyivät tietotekniikan vierastami-

seen, epävarmuutta käytön osaamiseen sekä tietoturvaan liittyviä asioita, kuten viruksiin. 

Ikääntyneet kokivat myös turvattomuutta maksupäätteisiin ja pankkiautomaatteja kohtaan. 

Negatiiviset suhtautumiset ja pelot teknologian kohtaan paranevat, jos ikääntyneet saavat 

riittävästi yksilöllistä ohjausta sekä rauhassa omassa tahdissa oppia käyttämään teknologiaa. 

Teknologian välillä on myös esiintynyt epätasaista jakautumista eri ikäryhmien välillä. Van-

himmat ikääntyneet eli 85-89-vuotiaat käyttävät internetiä vähiten, kuin muut ikäryhmät. 

Jotkut ikääntyneet vierastavat teknologiaa ihan kokonaan ja eivät käytä ollenkaan sitä ja jot-

kut sen sijaan ovat hyvin aktiivisia käyttämään. Yleisin teknologinen laite mitä ikääntyneet 

käyttävät on matkapuhelin. Turvapuhelimia omistaa joka kymmenes ikääntynyt. Verkkopankin 

käyttäminen ja siinä maksaminen on ikääntyneillä tosi vähäistä, etenkin 80-85- vuotiaat. Ne-

tin käytössä ikääntyneiden välillä on myös ilmennyt alueellisia eroja. (Wessman ym. 2013, 8-

9.) 

Teknologia voi vaikuttaa elämänlaatuun, kuten ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä psyyk-

kistä ja fyysistä hyvinvointia. Tutkimukset eivät voineet näyttää teknologian myönteistä vai-

kutusta ikääntyneen elämänlaatuun, sillä teknologian vaikutus elämänlaatuun on yksilöllistä. 

Esimerkiksi tietokone voi joko parantaa tai heikentää elämänlaatua. Se voi parantaa niille, 

jotka eivät voi liikkua tai lähteä hoitamaan asioitaan heidän kodin ulkopuolella ja luo näin 

heille helpotusta elämään. Teknologia voi myös heikentää ikääntyneiden elämänlaatua niille, 

joilla on vaikeuksia oppia uusia taitoja. Tutkimuksien mukaan ikääntyneillä on aika myön-

teistä asennetta teknologian suhteen. Kuitenkin, myönteinen asenne voi olla vain sitä, että 

kokevat teknologian olevan hyödyllisenä ja tarpeellisena vain välineenä muille tarpeelliseksi 

eikä itselle. Monet ikääntyneet tahtovat hoitaa asioitaan perinteisellä tavalla kasvokkain kuin 

verkossa. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että jos jokin teknologinen laite tai käsite on tuttu 

niin ikääntyneet asennoituvat teknologian käytön oppimiseen positiivisemmin. Suunniteltaessa 

teknologiaa ikääntyneille sen tulisi tukea itsenäisyyttä, oma-aloitteista toimimista sekä elä-

mänhallintaa. Lisäksi sen tulisi mahdollistaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä ja olla käyt-

täjälähtöistä. (Wessman ym. 2013, 8-11.) 

 

3.5.1 Ikääntyneiden kokemuksia teknologian käytön suhteen 

KÄKÄTE-projekti on tutkinut ikääntyneiden kokemuksia teknologian käytöstä haastattelulla ja 

kyselyillä vuonna 2012-2013. Tutkimuksessa kävi ilmi, että koulutuksella ja iällä oli yhteyttä 

teknologian käyttämiselle. Vanhimmat ikääntyneet, kuten 81-90-vuotiailla oli vähemmän tek-

nologisia laitteita kuin 75-79-vuotiailla. Koulutustason yhteys teknologiaan oli niin, että niillä 

joilla oli korkeampi koulutustausta käyttivät enemmän teknologiaa kuin niillä joilla oli mata-

lampi koulutustausta. Ikääntyneillä, joilla oli käytössä älypuhelimet ja tietokoneet joka päivä 

niin kokivat teknologian tuovan helpotusta arkeen. Esimerkiksi lehtien lukeminen netistä oli 
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heidän mielestä edullinen tapa, ettei tarvinnut enää lehtiä tilata. Laitteiden monimutkaisuus 

ja kallis hinta oli esteenä laitteiden hankintaan. Monet ikääntyneet tuntevat myös paineita 

digitalisaatioon ja sen mukanaan tuomista vaatimuksista, kuten nopeasta kehityksestä. Osa 

ikääntyneistä kieltäytyivät kokonaan teknologiasta. Kieltäytymisen syynä oli sen lisäävän 

työtä ja opeteltavaa. (Wessman ym. 2013, 19-23.) 

Tutkimuksessa on noussut monesti esiin, että ikääntyneet tarvitsevat apua teknologian käyt-

tämisessä asioidensa hoitamisessa, kuten pankkiasioissa. Pankkitoiminnan siirtyminen verkko-

pankiksi on haastanut ikääntyneitä hankkimaan tietokoneita ja käyttämään verkkopankkitun-

nuksia. Monet saavat apua läheisiltä tai hoitavat ikääntyneiden pankkiasiat kokonaan. Tekno-

logia vaatii osaamista, jotta sitä pystyy käyttämään hyvin. Osa ikääntyneistä hankkivat osaa-

mista osallistumalla opetuksiin. Kuitenkin monet ikääntyneet kokivat teknologian oppimisen 

turhauttavaksi, koska uusien asioiden oppiminen on vaikeaa muistaa. Haastateltavat ikäänty-

neet toivovat teknologian helppokäyttöisyyttä, jotta teknologian käyttö olisi helpompaa ja 

hyödyllistä. Teknologian käyttäjälähtöisyys tukisi ja kohentaisi ikääntyneiden toimintakykyä 

sekä elämänlaatua. Teknologia on mahdollistanut edullisen yhteydenpidon sukulaisiin riippu-

matta paikasta ja tuonut iloa ikääntyneiden elämään. Ikääntyneet kokivat yhteydenpidon su-

kulaisiin ulkomailla hyödylliseksi. Turvallisuuden välineet, kuten turvaliesi, turvaranneke ja 

turvapuhelin oli lisännyt jonkin verran ikääntyneiden turvallisuuden tunnetta teknologian koh-

taan. Teknologian käyttöön liittyi kuitenkin myös pelkoja ja epäluottamusta sen vierastami-

seen sekä tietoturva-asioiden tietämättömyyden vuoksi. (Wessman ym. 2013a, 25-31; Wess-

man ym. 2013b, 36-40.) 

 

3.6 Teknologia ikääntyneen tukena 

Teknologian tavoitteena on tukea muutoksia, jotka tapahtuvat ikääntyessä sekä ehkäistä hait-

toja. Teknologian avulla voi jopa myös korvata ikääntyneiden heikentyneitä taitoja. IkäOte-

hankkeessa on testattu teknologian käyttökokemusta esimerkiksi paikannuslaitteilla ja lää-

keautomaateilla. Ikääntyneiden teknologian käytössä on nostettu esiin käytön helppous ja 

hyödyn kokeminen. Tärkeintä on kiinnittää huomiota ensimmäisiin teknologian kokeilukertoi-

hin, koska epäonnistuneet kokeilut lisäävät epäluottamusta omiin kykyihin. Teknologian kehit-

tyminen nopealla vauhdilla vaatii ikääntyneiden toistuvaa oppimista. Ikääntyneiden oppimisen 

tarpeet ovat yksilöllisiä, esimerkiksi tarve mahdolliseen harjoitteluun jatkuvasti voi haastaa 

teknologian kehittäjiä. (Kauppila, Kärnä, Pihlainen & Koskela 2017, 31.) 

IkäOte-hankkeen ikääntyneiden teknologian käyttökokemuksessa on noussut kaksi näkökul-

maa. Ikääntyneet joko käyttävät teknologiaa oppimisen välineenä tai opettelevat käyttämään 

sitä. Niille ikääntyneille, jotka opettelevat käyttämään teknologiaa niin opettelevat käyttä-
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mään internetiä, kuten tiedonhakua, sähköpostia ja sosiaalista mediaa sekä älypuhelimen di-

gikameraa ja erilaiset sovellukset. Ikääntyneiden tukemisessa tieto- ja viestintätekniikan 

käyttöön auttaa, kun kiinnittää huomiota siihen, että ikääntyneet tarvitsevat aikaa käytön it-

sevarmuuteen. Lisäksi tulisi muistaa se, että ikääntyneillä on omia oppimisen tapoja, sillä mo-

nilla on vaikea lukea käyttöohjeita tai oppaita. Ikääntyneillä on myös kognitiivisia haasteita. 

Tämä on yksi syy, miksi ikääntyneet mieluummin tahtovat lähiohjausta. IkäOte-hankkeen mu-

kaan monissa tutkimuksissa on osoitettu, että teknologian avulla ikääntyneiden kognitiivisia 

toimintoja voi kehittää. Ja tutkimuksissa on myös osoitettu se, että ikääntyneiden kokemus 

teknologian käytöstä vaikuttaa enemmän kuin henkilön ikä uuden teknologian kohtaamisessa. 

Ikääntyneiden läheisten ihmisten rohkaisu ja positiivinen suhtautuminen helpotti teknologian 

käyttöä ja tutustumista vieraaseen teknologiaan. Lisäksi teknologian käyttöön vaikutti myös 

se kun ikääntyneet tarvitsevat aika ajoin tukea ja saavat tukea positiivisella sävyllä sekä 

konkreettista ohjausta. Yksi hyvä keino saada ikääntyneet oppimaan teknologian käyttöä on 

osallistamalla heitä teknologian suunnittelussa. (Kauppila ym. 2017, 32-34.) 

KÄKÄTE-projekti selvitteli vuonna 2010 ikääntyneiden näkemyksiä teknologiasta. KÄKÄTE-pro-

jekti laati kyselyitä sähköisesti vanhusneuvostoon ja eläkeläisjärjestöön. Kyselyyn vastasi alle 

75-vuotiaita sekä yli 75-vuotiaita ikääntyneitä. Eniten kiinnostusta sai helppokäyttöinen tieto-

kone, toiseksi turvalaite ja paikantava turvapuhelin. Kaikkien toiveena oli laitteiden helppo-

käyttöisyys. Tämä asia on todella tärkeä palvelujen sekä teknologian kehittäjille, sillä tekno-

logiaa toivotaan avuksi itselle helppokäyttöisenä sekä omia tarpeita palveleva. Lisäksi KÄ-

KÄTE-projektin tutkimuksien mukaan teknologian käyttöönoton esteenä on se, ettei ole kokei-

lumahdollisuutta, jonka avulla voisi selvittää mikä laite sopisi parhaiten. Jos kokeilumahdolli-

suutta olisi niin ikääntyneet olisivat halukkaita tutustumaan uuteen teknologiaan ja ehkä 

käyttäisivät niitä enemmän. (Nordlund, Stenberg, Forsberg, Nykänen, Ranta, & Virkkunen 

2014, 13.) 

 

3.7 Tieto- ja viestintätekniikan sekä teknologian käytön yleisyys ikääntyneillä 

Tilastokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käytön tutkimuksen mukaan 16-89 vuoti-

aita käyttivät internetiä 88% vuonna 2017. Internetiä käytti 65-74-vuotiaista 75% ja vanhim-

mat ikäryhmät, 75-89-vuotiaista 37%. 55-vuotiaat ja sitä nuoremmat, internetiä käyttivät mel-

kein kaikki. Matkapuhelin on suosituin laite internetin käytössä, sillä 16-89-vuotiaista sitä 

käytti 68%. Internetiä käytetään asioinnissa, kuten verkkopankkiin, median seuraamiseen, 

viestintään, julkisiin palveluihin, tiedonhakuun, ostoksiin verkon kautta ja asioiden hoitami-

seen. Verkkopankkia käytti 16-89-vuotiaista 82% ja ostokset verkon kautta 52%. Verkkolehtiä 

ja televisiokanavien uutissivuja luki 79%.  (Tilastokeskus 2017, 2-5.) 
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Matkapuhelimia käyttivät kaikki ikäryhmät ja älypuhelimia lähes kaikki paitsi 65-74-vuotiaista 

käyttivät 49% ja 75-89-vuotiaista älypuhelinta käyttivät 15%. Matkapuhelimen käytössä ei ollut 

alueellisia eroja tai sukupuolen eroa. Internetiä kannettavalla tietokoneella käyttivät 55-64-

vuotiaista 29% ja 65-74-vuotiaista 16% sekä 75-89-vuotiaista vain 4% käytti kannettavaa tieto-

konetta. Eläkeläisistä tietokonetta käyttävät 12%. Pääkaupunkiseudulla asuvia tietokonetta 

käyttävät 42%, suurissa kaupungeissa asuvista 34% ja taajamassa tai maaseudun kunnissa ole-

via 21%. Miehistä 34% käyttää internetiä kannettavalla tietokoneella ja naisista 27%. Interne-

tiä tabletilla käyttivät 55-64 vuotiaista 29% ja 65-74-vuotiaista 15% sekä 75-89-vuotiaista 7%. 

(Tilastokeskus 2017, 23-25.) 

 

4 Opinnäytetyön toteutus 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullista tut-

kimusta sopii käyttää tilanteissa, kun ilmiöstä ei ole tietoa eikä teorioita tai ilmiötä ei vaan 

tunneta. Laadullinen tutkimus mahdollistaa ymmärtämään mistä on kyse. Kvalitatiivisen tutki-

muksen joustavuuden takia, se antaa erilaisia mahdollisuuksia ja umpiperän vaara on kovin 

minimaalinen. Tällöin ei synny tilastollista yleistystä haastattelun tuloksien perusteella. Mi-

tään ei ole lyöty lukkoon, joten tutkimuksessa voi edetä tilanteen mukaisesti. Tutkimus on 

turvallinen, mutta haittavaikutuksena saattaa olla epätarkka tutkimusasetelma, joka voi joh-

taa tutkimuksen epäonnistumiseen. (Kananen 2015, 71.) Tämän tutkimuksen avulla selvite-

tään haastateltavien tarpeita, odotuksia ja pelkoja, joita voi hyödyntää tuotekehittelyssä. 

Laadullista tutkimusta voi toteuttaa monella menetelmällä. Tutkimusmenetelmä sisältää eri-

laisia lähestymistapoja ja aineistonkeruumenetelmiä tutkittavan ilmiön tutkimiseksi. Laadulli-

nen tutkimusmenetelmä ei ole tietyn tieteenalan tutkimusote, vaan se on yhdenlainen tapa 

tutkia elämismaailmaa. Yleensä tutkimus rajoittuu pieneen määrään tutkittavia ja tavoit-

teena on asioiden ymmärtäminen eikä määrien selvittäminen. Laadullisen tutkimuksen tulisi 

keskittyä laatuun eikä määrään. Itse nimi “laadullinen” saattaa johtaa harhaan, koska sitä 

voidaan ajatella parempana ja vahvempana kuin kvantitatiivinen tutkimus. Laadullisella tutki-

muksella ei voida saavuttaa tutkittavaa ilmiötä kokonaisuudessa, mutta hyvin perusteellisella 

suunnittelulla voidaan tavoittaa monipuolista tietoa mikä lisää ymmärrystä syy-seuraussuhtee-

seen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Laadullisen tutkimusmenetelmän valinta perustui siihen, että se auttaisi ymmärtämään tutki-

muskohdetta, jotka tässä tutkimuksessa ovat ikääntyneet sekä heidän suhtautuminen teknolo-

gian käyttöön. Lisäksi laadullinen tutkimus ei tutki tilastoja vaan ilmiöitä, mikä sopisi tähän 

tutkimukseen parhaiten. Itse haastateltavat ovat tässä tutkimuksessa asiantuntijoina. Tässä 
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tutkimuksessa haastateltavilla oli mahdollisuus tuoda oma näkemys esille. Näin saatiin parhai-

ten esiin ikääntyneiden kokemuksia sekä enemmän tietoa aiheesta haastattelemalla. Tutki-

muskysymykset, joita tässä opinnäytetyössä yritettiin selvittää ovat seuraavat: 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä digilaitteita käyttävät usein arjessaan?  

2. Miten käyttämät digilaitteet tukevat kotona asumisessa? 

3. Mitä haasteita tai ongelmia digilaitteiden käytössä on? 

4. Mitkä asiat vaikuttaisivat digilaitteiden käyttöön tai käyttämättömyyteen? 

5. Mitä toiveita tai huolia/pelkoja teknologian suhteen on? 

 

4.2 Teemahaastattelu 

Opinnäytetyön haastattelu toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelulla eli teemahaastatte-

lulla. Hirsjärven ja Hurmen (2000) mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset 

ovat haastattelijoille samat, mutta haastattelija voi muuttaa kysymysten järjestystä ja vas-

taukset eivät ole sidottuja vastaus vaihtoehtoihin. Vaikka kysymykset ovat ennalta määrättyjä 

niin sanamuotoa voi vaihdella vapaasti. Haastateltavat vastaavat kysymyksiin omin sanoin. 

Teemahaastattelun aihepiirit ovat etukäteen määrättyjä, mutta teemahaastattelusta puuttuu 

kysymysten tarkka muoto sekä järjestys niin kuin strukturoidussa haastattelussa. Teemahaas-

tattelu on Suomen suosituin ja käytetyin tapa tehdä tutkimusta laadullisesta aineistosta (Es-

kola & Vastamäki 2015, 27-29). 

Teemahaastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen varassa ja niihin liittyvien kysy-

myksien avulla. Teemahaastattelu on melko avoin ja haastattelun edetessä asiaa voi tarken-

taa syventävillä kysymyksillä perustaen haastateltavan vastauksen. Teemahaastattelu on ra-

kenteeltaan aika avoin, haastattelussa ei keskustella tai kysellä mistä tahansa vaan edetään 

haastattelun sisältöön joka liittyy tutkimukseen. Itse haastattelu on ilmiökeskeinen ja ilmiöstä 

on jo tietoa, mutta haastattelun avulla helpottaa hahmottamaan paremmin tutkittavaa il-

miötä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Haastattelututkimus tarjoaa hyviä ja monipuolisia etuja. Valmiiseen lomakekyselyn verrat-

tuna se on paljon joustavampi ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa toistaa kysymykset. Li-

säksi kysymyksiä voi esittää myös toisessa järjestyksessä tilanteen mukaisesti. Lomakeky-
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selyssä haastateltava saattaa jättää vastaamatta kysymykseen, mutta haastattelukyselyllä an-

netaan mahdollisuus joustavaan keskusteluun. Tämä haastattelumenetelmä on varsin vaivaton 

itse haastateltavalle sekä haastattelijalle. (Heikkilä 2005, 67-68.) 

Laadullisen tutkimuksen neljä metodia ovat havainnointi, tekstianalyysi, haastattelu ja lo-

puksi litterointi. Teemahaastattelun toteuttaminen tapahtuu haastattelulla, äänittämällä 

haastattelut ja lopuksi litteroimalla ne. Litterointi tarkoittaa sitä, että äänitetty nauhoite 

muutetaan haastattelun jälkeen kirjoitettuun muotoon, josta sitä on tarkoitus tutkia ja analy-

soida paremmin. Tulokset esitetään niin ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa eli suo-

jataan tutkittavien henkilöllisyyttä. Kerätty materiaali on vain tekijöiden käytössä tutkimuk-

sen ajaksi ja saatu aineisto hävitetään asianmukaisesti, kun tutkimus on suoritettu loppuun. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 39) 

Opinnäytetyössä haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu 

antaa mahdollisuuden tehdä haastattelusta luontevan keskustelunomaisen tilanteen, jonka 

aikana pystyy keskustelemaan siitä mitä teknologiaa on käytössä ja mitä haastateltava olisi 

halunnut käyttää sekä samalla luettelemaan erilaisia digitaalisia apuvälineitä. Tätä menetel-

mää käytettäessä on aikaa keskustella aihepiireistä sekä luoda rento tunnelma. Tämän kaltai-

nen haastattelun metodi sopii myös, jos ihmisillä on heikko kirjallinen esityskyky, joka voi olla 

tietyillä kohderyhmän tutkittavilla. Haastattelut tehtiin lokakuussa 2018 Länsi-Uudellamaalla, 

Lohjan Apuomenan yhdistyksessä käyttäen heidän digineuvonnan tilaa.  

Apuomena ry on yhdistys, joka tarjoaa palveluita kaikille lohjalaisille tukeakseen heidän ar-

kea ja hyvinvointia. Apuomenassa on ilmainen digineuvonta, joka antaa neuvontapalveluita 

ilman ajanvarausta arkipäivisin niille, jotka tarvitsevat opastusta tablettien, puhelimien, tie-

tokoneiden, ohjelmien ja oheislaitteiden kanssa. He myös tarjoavat digineuvontapalveluita 

kotiin tuntimaksulla (Apuomena ry). 

 

4.3 Aineiston keruu 

Tämän opinnäytetyön toteutukseen on käytetty teemahaastattelua eli puolistrukturoitua 

haastattelun menetelmää ja näin aineistoa oli kerätty. Puolistrukturoitu haastattelu on koh-

dennettu haastattelu, joka eroaa muista tutkimushaastattelun lajeista. Kysymykset ovat kai-

kille haastattelijoille samat ja haastattelussa oli omat aihepiirit. Haastattelu eteni niiden ai-

hepiirien mukaisesti. Kysymyksien järjestys tai niiden sanamuoto saattoi kuitenkin vaihdella 

haasattelun aikana paljonkin. Teemahaastattelussa keskeisimmät asiat ovat haastateltavien 

tulkinnat ja henkilökohtaiset kokemukset asioista sekä heidän kokemuksille antamansa merki-

tykset (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47- 48.) 
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Opinnäytetyön tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin haastattelemalla Lohjan 

ApuOmenan yhdistyksen senioreita. Haastatteluita toteutettiin lokakuussa ja niitä oli 3. Tä-

män lisäksi saatiin 26 kpl. valmiita haastateltuja haastatteluaineistoja, jotka Laurean opiske-

lijat toteuttivat kesällä kesäopintoina. Opiskelijat haastattelivat satunnaisia ja tuttuja ihmi-

siä. Lomakkeet annettiin analysoitavaksi anonyymisti. Kaiken kaikkiaan haastatteluun osallis-

tui 29 haastattelijaa. 

Ennen haastattelua haettiin tutkimuslupaa Apuomenalta sekä otettiin sähköpostilla yhteyttä 

haastattelun toteutusta varten. Lähetettiin tietoa haastattelusta sekä sovittiin haastattelun 

ajankohta. Lisäksi käytiin paikan päällä Apuomenassa tutustumassa ja keskustelemassa 

apuomenan toiminnanjohtajan ja digineuvojan kanssa haastattelun toteutuksesta. Ennen jo-

kaista haastattelua käytiin haastateltavien kanssa läpi haastattelun tarkoitus ja kesto sekä 

haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuus. Lisäksi haastateltaville kerrottiin aineistojen kä-

sittelystä nimettöminä ja niiden asianmukaisesta hävittämisestä työn valmistumisen jälkeen. 

Haastateltaville näytettiin myös saatekirje (liite 1) sekä annettiin suostumuslomakkeet täy-

tettäväksi ja allekirjoitettavaksi (Liite 2) ennen osallistumista. Lisäksi ennen haastattelun 

aloittamista kysyttiin lupa haastattelun äänittämiseen nauhurilla. 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina käyttäen teemahaastattelun metodia ja saatua 

haastattelulomaketta. Haastattelussa oli kaksi osaa. Ensin oli valmis lomakekysely, jossa oli 

taustatietojen kartoitusta ja toisessa osassa oli haastattelukysymyksiä, jotka olivat teemojen 

alla. Haastattelulomakkeena käytettiin valmista pohjaa, jota Active Seniors in DigiAge -hanke 

oli antanut käytettäväksi (Liitteessä 3). Haastattelulomakkeissa oli mainittuna digitaalisia 

laitteita, kuten älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone ja pöytätietokone sekä kaksi tee-

maa. Jokaisen teeman alla oli kysymyksiä, joista käytiin keskustelua haastateltavan kanssa. 

Haastattelutilanteet onnistuivat hyvin. Haastattelut olivat mukavan rentoja, mutta osa haas-

tattelujen kysymysten vastauksista ovat olleet suppeita, jolloin haastattelu materiaaleista 

“irti saaminen” on ollut vähän haastavaa. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen voi analysoida monella eri tavalla sisällönanalyysiä käyttäen, sillä se 

on kvalitatiivisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Yksi aineiston analyysimenetelmistä 

on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi sisältää kolme vai-

hetta, jotka ovat redusointi, klusterointi ja abstrahointi. Ensimmäisenä vaiheena on 

redusointi eli aineiston pelkistämistä. Pelkistämällä aineistoa tiivistetään tai pilkotaan osiin 

aineiston sisältöä. Redusoinnin vaiheessa aineistosta yhdistellään pelkistetyt ilmaisut. Seuraa-
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vana vaiheena on klusterointi eli aineiston ryhmittelyä. Klusteroinnissa muodostetaan alaluok-

kia pelkistetyistä ilmaisuista. Eli aineiston ryhmittelyn jälkeen, samanlaiset ja erilaiset ilmai-

sut on yhdistelty eri luokkiin ja niistä tehdään alaluokkia. Alaluokkien nimet kuvaavat luok-

kien sisältöä. Klusterointia jatketaan siten, että alaluokkia vielä yhdistetään ja niistä sitten 

nimetään yläluokkia. Viimeisessä vaiheessa aineistoa abstrahoidaan eli luodaan teoreettisia 

käsitteitä. Käsitteiden luominen tapahtuu, siten että tutkimuksen tärkein tieto erotetaan vali-

koidusta tiedosta ja tällä tavalla saa luotua teoreettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa luokkia yh-

distellään niin paljon kuin pystyy. Yhdistelemällä luokkia saadaan vastauksia tutkimustehtä-

vään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-127.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä si-

sällönanalyysiä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Laurean opiskelijat olivat toteutta-

neet 26 haastateltavan litteroinnin. Niistä alkoi aineiston pelkistäminen eli redusointi. Opiske-

lijat kuuntelivat nauhoitukset tarkasti, kirjoittivat wordille ja tulostetut haastattelut oli an-

nettu meille, josta sitten aloitettiin aineiston purkaminen. Tulostetut haastattelut luettiin 

moneen kertaan läpi ja sisältöä alettiin työllistämään etsimällä tekstistä pelkistettyjä ilmauk-

sia joita alleviivasimme ja kirjoitimme Google docs ohjelman taulukkoon. Seuraavana vai-

heena oli pelkistettyjen ilmausten ryhmittely eli klusterointi. Ilmauksista etsittiin samankal-

taisia sekä erilaisia asioita. Samankaltaisia ilmauksia Yhdistettiin yhteen ryhmään. Tämän jäl-

keen luotiin pelkistetyille ilmauksille ala- ja yläkäsitteet.  

Yläluokiksi luokiteltiin digilaitteiden edut, digikäytön esteet ja avustava teknologia. Jokaisella 

yläluokalla on muutamia alaluokkia, joista yläkäsitteet muodostui. Alaluokkia yhteensä on 8 

alla olevan kuvion (kuvio1) perusteella. 

Active Seniors in DigiAge -hankkeen antamat valmiit haastattelun vastaukset täydennettiin 

vielä omilla haastatteluilla, joita tehtiin yhteensä 3 kappaletta. Kaikkia haastatteluja analy-

soitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysin lisäksi aineistoa työstettiin Ex-

celin taulukkoon, josta oli helpompaa analysoida ja tehdä graafeja niistä. Excelin taulukkoon 

kirjattiin kaikkien haastateltavien taustatietoja eli ikä, sukupuoli, koulutustausta, asuin-

paikka, toimintakyvyn rajoitteet ja digitaaliset laitteet. 
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Kuvio 1: Ikääntyneiden kokemuksista, toiveista ja peloista digilaitteiden käytöstä sekä heidän 

suhtautuminen siihen kuvastaa 3 yläluokkaa ja 8 alaluokkaa. 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty il-
maus 

Alaluokka Yläluokka 

…käytän tietokonetta ja tablettia 
uutisten lukemiseen ja tiedon hank-
kimiseen…” 

“...sähköpostin käyttöön, faceboo-
kiin, politiikaan, uutisten lukemi-
seen, viestittelyyn ja yhteydenpi-
too…” 

“...Läppärin avulla hän hoitaa asioi-
taan…” 

“...ei tarvitse lähteä liikkeelle ja 
kaikki hoituu helposti kotona ilman 
jonottamista…” 

tietokone ja 
läppäri  

 

 

Sosiaalinen me-
dia ja tiedon-
hankinta 

 

Toimiva etäasi-
ointi 

 

Etäasioinnin 
hyödyt ja help-
pous 

Etäasioinnin käy-
tön edullisuus ja 
hyödyt 

 

Positiiviset koke-
mukset digilaittei-
den käytöstä 

 

Digikäyttöön vai-
kuttavat tekijät 

 

 

 

 

Digilaittei-
den  edut 

  

“...uusi älypuhelin on kyllä tuotta-
nut ongelmia…” 

Vaikeudet käyt-
tää 
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“...saisi elää loppuelämänsä niin 
ettei tarvitsisi opetella mitään 
uutta…” 

“...toivoo teknologian pysyvän suh-
teellisen samana eikä kehity niin 
paljon ettei putoa kärryiltä... “ 

“...koskaan ole jaksanut opetella 
käyttää puhelimia ja tietokoneita. 
oon pärjännyt ilman…” 

Ei halua oppia 
uutta 

 

Toivona maltil-
linen teknolo-
gian kehitys 

 

Ei ollut tarvetta 
käyttää 

Lähtökohtana ko-
ettu vaikeus oppia 
uutta 

 

Mielenkiinnon 
puute ja pelkoa 
käyttää 

 

Virtuaalimaailman 
haluttomuus 

 

 

Digikäytön 
esteet 

“...ottaisi mieluusti teknologisia 
palveluita vastaan, jos voisi niiden 
avulla asua pidempään kotona…” 

“...jotta voin luottaa avunsaantiin 
esimerkiksi sairauskohtauksen sattu-
essa…” 

“...Iäkkäille tarkoitetut digivälineet 
kuuluvat olla helppokäyttöiset…” 

“...Hälytinlaitteet.. Sellaisten ihmis-
ten takia, jotka tulee räyhää-
mään…” 

Mahdollistaa pi-
dempään ko-
tona olemista 

 

Avunsaanti sai-
rauskohtauk-
seen 

 

Helppokäyttöi-
syys 

 

Turvallisuus  

Teknologian kehi-
tys kotona selviy-
tymisen tueksi 

 

 

 

Teknologia turval-
lisuutena 

 

 

 

Avustava 
teknologia 

Taulukko. Esimerkki sisällönanalyysistä 

 

5 Haastattelujen tulokset 

5.1 Osallistujien taustat 

Haastattelun lomakkeessa kartoitettiin ensimmäiseksi osallistujien taustatiedot, kuten ikä, 

sukupuoli, koulutus ja asuinpaikka. Haastattelulomakkeessa huomioitiin myös toimintakyvyn 

rajoite. Haastatteluihin osallistui yhteensä 29 ihmistä, miehiä että naisia eri ikäryhmistä. Vas-

tanneista naisia oli puolet enemmän kuin miehiä. Tähän tutkimukseen oli osallistunut vanhim-

mat ikäryhmät eli 65-vuotiaista 93-vuotiaaseen. Naisia oli eniten 65-74 ikäryhmissä ja miehiä 

oli eniten 75-84 ikäryhmissä.  
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Kuvio 2. Osallistujien ikäryhmät 

Koulutustaustat tässä haastattelussa jaettiin kolmeen osaan, jotka ovat korkeakoulututkinto, 

toisen asteen tutkinto ja peruskoulututkinto. Koulutusaste- artikkelin mukaan (2018) perusas-

teen tutkinnolla tarkoitetaan koulutusta, joka on kestänyt korkeintaan 9 vuotta, esim. kansa-, 

keski- ja peruskoulu. Toisen asteen tutkinnolla tarkoitetaan koulutusta, joka on kestänyt 11-

12 vuotta. Näihin koulutuksiin kuuluu peruskoulun lisäksi ylioppilastutkinnot sekä ammatilliset 

tutkinnot. Korkea-asteen koulutukseen kuuluu sekä alemman korkeakoulututkinnon suoritta-

minen, joka on kestänyt 3-4 vuotta keskiasteen jälkeen sekä ylempi korkeakouluaste, joka on 

vaatinut pääsääntöisesti 5-6 vuotta opiskelua keskiasteen jälkeen. Tähän luetaan maisteritut-

kinnot ja lääkäreiden erikoistuminen. Haastattelun osallistujista 13 henkilöä oli käynyt keski-

koulua. Toisen asteen tutkinto oli suoritettu 10 osallistujalla. Korkeakoulututkinto oli kuu-

della osallistujalla. 

Yli puolet haastattelun vastanneista oli jonkinnäköinen toimintakyvyn rajoite. Viidellätoista 

osallistujilla oli jokin fyysinen rajoite ja neljällä kognitiivista rajoitetta. Psyykkistä rajoitetta 

ei kenelläkään haastateltavista ollut. Sosiaalista rajoitetta oli vain kahdella. Fyysisiä toimin-

takyvyn rajoitteita oli nivelrikko, selkäkipua, nivelreuma, epämääräistä kipua, huono kuulo, 

liikkumisen heikkous, fyysisiä vaivoja raajoissa, leikkaukset raajoissa, monisairaus, sydän- ja 

verisuonitaudit, aivohalvaus, hitaus ja rintakivun tuomat rajoitteet. Sosiaalisia rajoitteita oli 

kielimuuri, fyysinen vamma, joka rajoittaa sosiaalisten suhteiden ylläpitoa sekä arkuus tutus-

tua uusiin ihmisiin. Kognitiivisia rajoitteita oli uuden oppimisen vaikeus sekä lievää muista-

mattomuutta. 

Haastattelun Osallistujista 55% asuivat kaupungissa ja toiseksi eniten taajamassa. Maalla sekä 

taajamassa asui vain vähän yli 20 prosenttia.  
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Kuvio 3. Osallistujien asumisympäristöt 

 

Kaupungissa asuvilla oli enemmän käytettävissä älypuhelinta ja kannettavaa tietokonetta. Sen 

sijaan maalla asuvilla digitaalisista laitteista tabletti oli yleisin käytössä ja älypuhelinta ei ol-

lut yhtään käytössä. Taajamassa asuvilla enemmistöllä oli kannettava tietokone käytössä. 

 

 
Kuvio 4. Digitaalisten laitteiden käyttö erilaisissa asumisympäristössä 
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Osa haastateltavista koki pärjäävänsä digilaitteiden kanssa ja osa koki ettei edes uskaltaisi 

niitä käyttää koska epäilyksenä oli uuden oppimisen mahdottomuus. Suurimmalla osalla nai-

sista oli käytössä älypuhelin, mutta miehillä älypuhelimien käyttö on ollut vähäistä. Miesten 

vastausten perusteella, miehet käyttävät enemmän pöytätietokonetta mitä naiset taas suosi-

vat vähemmän. 

 

 
Kuvio 5. Osallistujien digiaktiivisuus 

Suurin osa digilaitteiden käyttäjistä kokivat laitteiden olevan luotettavia ja turvallisia. Osa 

vastaajista kertoi laitteiden olevan hankalia, mutta käyttivät niitä kuitenkin läheisten avus-

tuksella. Pienellä osalla ei ollut minkäänlaista kokemusta digilaitteiden kanssa eivätkä ole 

nähneet tarvetta hankkia sellaisia. Osa kiinnitti huomiota laitteiden teknisiin ominaisuuksiin 

ja toivoivat että olisivat helpoimpia ikääntyneille. Tähän moni toivoi laitteiden helppokäyttöi-

syyttä ja käyttäjälähtöisyyttä. 

Kaikilla korkea-asteen ja toisen asteen tutkinnon suorittaneella oli jokin kyseisistä laitteista 

käytössä ja jopa useampia laitteita. Kansakoulun käyneitä oli tässä haastattelussa 13 ja heistä 

kuudella ei ollut mitään digitaalisista laitteista käytössä, mitä oli mainittu haastattelulomak-

keessa.  
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Kuvio 6. Osallistujien koulutustausta ja digiaktiivisuus 
 

Haastateltavat kuvattiin kolmena erilaisena tyyppinä heidän teknologian suhtautumisen pe-

rusteella, jotka ovat osaajat, opinhaluiset ja kieltäytyjät digitaalisten laitteiden käyttäjät. 

 
Kuvio 7. Teknologian suhtautumisen tyypittely  
 

Pienin ryhmä vastaajista oli osaajat, joita oli vain 28% kolmesta tyyppiryhmästä. Osaajalla oli 

positiivinen asenne digitaalisia laitteita ja kehittyvää teknologiaa kohtaan. Osaajalla oli yksi 
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tai useampi laite käytössä ja jotkut osa-alueet oli hyvin hallussa. Monet osaajista tiesi erilai-

sista laitteista, heistä kukaan ei tarvinnut jatkuvaa apua teknologian käytössä vaan osaaminen 

on tullut käyttöohjeita seuraamalla tai jonkun toisen opastuksella. 

Opinhaluiset olivat isompi ryhmä, joka oli kaikista vastanneista 41%. Heillä oli omia ennakko-

luuloja ja pelkoja kehittyvää teknologiaa kohtaan. Osa heistä käyttivät digitaalisia laitteita, 

mutta kaipasivat siinä apua läheisiltä. Heidän suhtautuminen oli kuitenkin avoin kehitykselle 

ja he olisivat halunneet oppia käyttämään digitaalisia laitteita, jotka helpottaisivat heidän ar-

kea. 

Kieltäytyjät joita oli 31% kaikkia vastaajia yhdisti se etteivät halua oppia uutta. Osalla heistä 

olikin käytössä jokin haastattelussa mainituista olleista laitteista, mutta suhtautuminen uu-

delle laitteelle oli kuitenkin negatiivinen. Kieltäytyjät eivät nähneet missään laitteessaan 

hyötyä. Muutama heistä koki ettei ole tarvetta oppia edes käyttämään, koska on tähänkin asti 

on pärjännyt ilman.  

 

5.2 Mitä digilaitteita käyttävät usein arjessaan? 

Haastattelujen tuloksista kävi ilmi, että yleisin digitaalinen laite mitä ikääntyneet käyttävät 

arjessaan oli älypuhelin ja toiseksi yleisin laite oli kannettava tietokone sekä tabletti. Näitä 

ikäihmiset käyttävät yhteydenpitoon tuttaviin ja sukulaisiin, etenkin ulkomailla asuviin. Äly-

puhelimen lisäksi muutamalla haastateltavalta löytyi vielä tavallinen matkapuhelin, helppo-

käyttöinen matkapuhelin Doro sekä pöytäpuhelin. Oman terveyden seurantalaitteista oli käy-

tössä verenpainemittari, verensokerimittari, sähkösänky, turvapuhelin ja turvaranneke. Yh-

deltä vastaajista oli käytössä robotti-imuri. Muutamasta kodista löytyi myös televisio, digi-

boksi, modeemi ja videolaitteet. 

 

5.3 Mitkä asiat vaikuttaisivat digilaitteiden käyttöön tai käyttämättömyyteen? 

Monet haastateltavat kokivat digilaitteiden olevan käteviä, edullisia ja hyödyllisiä tiedon 

hankkimiseen, sosiaalisen suhteiden ylläpitämiseen, kauempana asuvien tuttavien yhteydenpi-

toon ja elämän viihdykkeeksi. Useimmat haastateltavista kokivat, että digilaitteiden avulla oli 

helppoa hoitaa omia asioita etänä, esim. pankkiasioita, terveystietojen tarkistaminen, resep-

tien hoitaminen, matkojen varaamiseen ja Kelassa asiointi. Etäyhteys oli koettu helpottavan 

elämää, kun digilaitteiden avulla voi ottaa yhteyttä moniin tahoihin ilman, että joutuisi pai-

kan päälle lähtemään ajamaan pitkiä matkoja sekä jäämään jonottamaan. Lisäksi digilaittei-

den käyttö on joidenkin haastateltavien mielestä mahdollistanut edullisia vaihtoehtoja, kuten 
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lehdistä ei tarvitse maksaa ja voi myös seurata omaa rahankäyttöä maksuttomasti. Haastatte-

luaineistojen perusteella muutama haastateltavista koki, että etäyhteyden avulla ikääntynei-

den on turvallisempaa hoitaa omia asioita kotona. Älypuhelinta käytettiin myös turvallisuus-

syistä, kuten avun hälyttämiseen ja sijainnin paikantamiseen. Valokuvien ottaminen ja jaka-

minen sukulaisille tai tuttaville älypuhelimen avulla oli koettu käteväksi.  

 

“ Auttavat häntä paljon, kun ei tarvitse lähteä muualle hoitamaan pankki-ym. 

asioita. Hän kokee että voi olla älylaitteiden avulla yhteydessä moniin tahoihin. 

Päivittäin käyttää läppäriä ja puhelinta. Käyttää älylaitteita sähköpostin käyt-

töön, facebookiin, politiikan seuraamiseen, uutisten lukemiseen, viestittelyyn 

ja yhteydenpitoon kavereiden kanssa. Kokee, että kotona on turvallisempi 

ikäihmisen asioida. ” 

“ Robotti-imuri pitää lattioita puhtaana. Televisio, tulostin, videolaitteet, mo-

deemi, peruskännykkä, pöytätietokone, verenpainemittari, verensokerimittari, 

kello ja mikroaaltouuni. Käytän kaikkia päivittäin. Elämänhallintaan ja viihtee-

seen, terveyden ylläpitoon. Kaikki ovat hyödyllisiä, helpottavat elämää. “ 

“....helpottaa yhteydenpitoa kauempana asuviin sukulaisiin ja tuttaviin...” 

Muutamien haastateltavien digilaitteiden käyttämättömyyteen oli liittynyt sen vierastamiseen 

ja siihen ettei ollut tarvetta digilaitteiden käyttöön. Haastattelujen yhteydessä useimmat 

haastateltavista eivät maininneet tai liittäneet toimintakyvyn tai terveyden rajoittaneen digi-

taalisten laitteiden käyttöä vaan pääsyynä oli mielenkiinnon puute eikä ollut tarvetta käyttää. 

Tottuminen elämään ilman digitaalisia laitteita vaikuttivat myös sen käyttämättömyyteen.  

“ Vielä ei ole ollut varsinaista tarvetta. Ennakkoluulo kylläkin. Mahdammeko oppia nii-

den käyttö? “ 

 

5.4 Mitä haasteita ja ongelmia digilaitteiden käytössä on? 

Digilaitteiden käyttöön liittyi aika paljon vaikeuksia uuden oppimiseen, joka vaatii liiallista 

ohjausta sekä totuttelua. Uuden oppimisen vaikeuteen liittyi ennakkoluuloon oppimiseen, 

siitä että oppiiko ikinä käyttämään. Uusien asioiden oppimista koettiin vaativana, jonka takia 

muutama haastateltavista vastustivat teknologian käyttöä. Toisaalta oppimisen vaikeuden li-

säksi on noussut myös esiin, että monet haastateltavat kuitenkin toivoivat osata käyttämään 

digitaalisia laitteita paremmin. Yhdellä haastateltavista oppimisen vaikeus liittyi kognitiivi-

seen rajoitteeseen, jossa on lievää muistin vaikeutta. Osa vastaajista kertoi laitteiden olevan 



 29 
 

 

hankalia, mutta käyttivät niitä kuitenkin läheisten avustuksella. Lisäksi kokemukset digitaalis-

ten laitteiden vaikeakäyttöisyydestä oli saattanut liittyä digilaitteiden ominaisuuksiin, kuten 

liian pieniin kirjaimiin, näppäimistöihin sekä hentoon kosketusnäyttöön.   

“ ei osaa käyttää älypuhelinta. Suurin este on se että oppiiko kunnolla käyttä-

mään digivälineitä ” 

“ ….Kun joku opettaa laitteen käytössä ei kaikki oppi tahdo jäädä mieleen ” 

“Esteitä on kun ei tuppaa enää osaamaan mitään uutta ja kummallista” 

“kokee olevansa arka käyttämään, ei koe pysyneensä mukana kehityksessä. 

Kertoo että kyselee paljon ennenkuin käyttää. Toivoisi osaavansa käyttää 

enemmän” 

“Ei ole digilaitteet käytössä kun en ole tarvinnut. voisi niistä olla hyötyä sellai-

selle, joka tarvitsee…... en ole jaksanut opetella käyttää” 

“ Ikäihmiset ylipäätään saattaisivat kaivata helppokäyttöisempiä, huonolle 

näölle ja kömpelöille sormille tarkoitettuja tyylikkäitä digilaitteita. “ 

“Korkea ikä ja sairaudet estävät digivälineiden käytön.” 

“Kokee, että kaikille tulisi luoda rahallisesti mahdollisuus näihin välineisiin. 

Koska digivälineiden hankinta vaatii paljon rahaa.” 

“kohtaa mieluummin ihmisiä kasvotusten, kuin joissakin virtuaalikerhoissa” 

“ lääkärin käynnin käy mieluummin kasvotusten, vaikka hän käyttääkin muissa 

asioissa skypeä on mukavampi asioida terveyttä koskevissa asioissa kasvotusten 

“ 

“Aito ihmiskontakti on minulle tärkeä palvelutilanteissa/hoitotilanteissa, joten 

maksan siitä mielelläni. “ 

 

5.5 Mitä toiveita tai huolia/pelkoja teknologian suhteen on? 

Useimmat haastateltavista, jotka käyttävät digilaitteita luottavat niihin ja sen tietoturvaan, 

jos tietoturva-asiat ovat kunnossa. Luottamus digitaalisiin laitteisiin ei pelästyttänyt niiden 

käyttöä. Näin osallistujat kokivat omien käyttämien laitteiden olevan hyödyllisiä, käteviä ja 

helppokäyttöisiä peruskäytössä. Toisaalta osa digilaitteiden käyttäjistä on myös ollut huolia 
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digilaitteiden tietoturvasta. Huoli ja epäluottamus tietoturvasta on aiheuttanut pelkoa käyt-

tää digilaitteita ja siten on estänyt tai rajoittanut jonkin verran digilaitteen käyttöä. Esimer-

kiksi muutamalla on ollut pelkona käyttää omia verkkopankkitunnuksia tunnistautumiseen sillä 

pelkäsivät ulkopuolisen saavansa tunnukset käsiinsä ja aiheuttavan niillä laskuja. Digilaittei-

den tahaton väärinkäyttö tai jokin peruuttamaton teko lisäsi pelkoa ja epävarmuutta laittei-

den käytölle. 

Haastateltavilta on noussut toiveita, siitä että ikääntyneille tarkoitetut digitaaliset välineet 

tai älylaitteet tulisivat olla helppokäyttöisiä sekä selkeitä ohjeistuksia. Lisäksi toiveena on ol-

lut myös teknologian kehityksen maltillisuus, jotta pysyisi kehityksessä mukana. Moni haastat-

telun osallistujista toivoivat asua mahdollisimman pidempään kotona ja siten toivoivat että 

teknologiaa kehitettäisiin tavalla, jota mahdollistaisi kotona selviytymisen. Yhdellä vastaa-

jista toiveena on ollut teknologian kehittäjille, että valmistetaan turvallisuuslaite, joka voi 

ennakoida kaatumiseen liittyviä uhkatilanteita. 

“ Pelkään että teen jotain peruuttamatonta ja väärää käyttäessä tablettia. Pel-

kään myös käyttää pankin tunnuslukuja muuhun tunnistautumiseen. “ 

“Ottaisi mieluusti teknologisia palveluita vastaan, jos voisi niiden avulla asua 

pidempään kotona. Kokee laitoshoidon negatiivisesti. Pitää sitä kuitenkin raha-

kysymyksenä” 

“ Tulevaisuudessa toivon terveydentilaa ja esimerkiksi kaatumisia valvovaa hä-

lytysranneketta tai vastaava, jotta voin luottaa avunsaantiin esimerkiksi sairas-

kohtauksen sattuessa. “ 

“...Oishan se kiva että tällaisia palveluita kehittetäis, et vois olla kotona pit-

kään…” 

 

5.6 Miten käyttämät digilaitteet tukevat kotona asumisessa? 

Ikääntyneet viettävät suurimman osan ajastaan kotona ja siksi ovat altistuneita erilaisille ta-

paturmille. Tapaturmat voivat johtaa siihen, että kotona pärjääminen ei enää ole mahdol-

lista. Tätä varten on kehitetty erilaiset digitaaliset apuvälineet, kuten turvarannekkeet, auto-

maattinen valaistus, liesivahdit, turvapuhelimet ja palovaroittimet. (Pajala 2015, 2,7.) Tässä 

haastattelussa ikääntyneet painottivat eniten arkiteknologiaan ja etäyhteyteen. Digitaalisia 

laitteita oli käytetty sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Ikääntyneiden mielestä digitaaliset 

laitteet helpottivat yhteydenpitoa kaukana asuviin tuttaviin. Yhteydenpidon lisäksi ikäänty-
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neiden käyttämät digitaaliset laitteet helpottivat arkea, sillä he pystyivät asioimaan ja hoita-

maan omia asioita etänä. Lisäksi kaupassa käynti ja muut ostokset onnistuvat kätevästi inter-

netin kautta. Turvalaitteet kotona mahdollistivat turvassaolon ja kodin suojan. 

Monilla haastateltavilla ei ollut käytössä apuvälineitä eikä suuria fyysisiä rajoitteitakaan ollut. 

Vastauksista kävi ilmi, että ottaisivat mielellään vastaan apuvälineitä jos tulee tarvetta niihin 

tulevaisuudessa. Lisäksi monet toivoivat teknologian käyttöä esim. digitaalisia välineitä tur-

vallisuuden merkeissä joko itselle tai kodille. Esimerkiksi kaatumisen ja terveyden valvon-

nassa sekä avunsaannin mahdollisuuteen sairauskohtauksen sattuessa. 

“ Miks ei vois olla turvapalveluita? Jos haluu asuu kotona pitkään. yhteiskunnan 

pitää tulla vastaan, kun sen verran pienet tulot. “ 

“Kokee digivälineet tärkeiksi. Käyttää turvapalvelua, joka suojaa kotia ei häntä 

itseään” 

 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyössä tutkittiin ikääntyneiden teknologian käyttökokemuksia, kuten käyttöön liitty-

vistä hyödyistä, haasteista ja ongelmista. Lisäksi kartoitettiin digitaalisten välineiden tarvetta 

haastattelemalla ikäihmisiä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa yksilöllisistä tarpeista, 

toiveista ja peloista huomioiden alueelliset erot kaupungeissa ja maaseuduilla sekä koulutus-

taustaa.  

Selvitettiin kodin esteettömyyden ja turvallisuuden teknologian avulla. Haluttiin tietää mitkä 

asiat vaikuttaisivat digitaalisten välineiden rohkeampaan käyttöön sekä vaikuttaako tiedon ja 

taidon puute digilaitteiden käyttämättömyyteen. 

Verraten edellisiin KÄKÄTE-tutkimuksiin (2013) ikääntyneiden kokemuksista teknologian käy-

töstä, ikääntyneillä on vaikeuksia käyttää digitaalisia laitteita. Digitaaliset laitteet herättävät 

osalle haastateltavista pelon ja turvattomuuden tunteita liittyen tietoturvaan. Lisäksi iän tuo-

mat muutokset toimintakyvyissä vaikeuttivat teknologian käyttöä. Koulutustaustalla ja iällä 

oli suora yhteys teknologian käytölle. Tässä opinnäytetyön tutkimuksessa ei ollut selvää näyt-

töä siitä, että iän tuomat muutokset toimintakyvyissä rajoittaisivat digitaalisten laitteiden 

käyttöä. Sen sijaan haastattelussa ilmeni, että ikääntyneillä on hankaluuksia teknologian käy-

tössä ja ajoittain turvautuivat läheisten apuun. Pelon ja turvattomuuden tunteita liittyvät tie-

toturvaan ja teknologian väärinkäyttöön. 
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Haastattelun tuloksista nousi esiin iäkkäiden epävarmuus käytön osaamiselle, joka on lisännyt 

pelon tunnetta ja ennakkoluuloja oppimiseen. Osa vastaajista, joilla oli negatiivinen suhtau-

tuminen teknologian kohtaan, olivat kuitenkin avoimia antamaan mahdollisuuden digilaittei-

den käytön oppimiseen. Pieni osa ikääntyneistä vierastavat teknologiaa ja eivätkä käyttäneet 

yhtään digitaalisia laitteita. Suurin osa osasivat edes jonkin verran käyttää digitaalisia lait-

teita. Enemmistö haastateltavista käyttivät tosi paljon verkkopankkia sekä etäyhteyttä. Alu-

eellisia eroja digitaalisten laitteiden käytön suhteen on myös ilmennyt tämän haastattelun yh-

teydessä. Kaupungissa asuvat ikäihmiset käyttävät eniten digitaalisia laitteita kuin maalla ja 

taajamalla. 

Haastattelujen aikana ei tullut esiin, että teknologian kehitys olisi suurena huolenaiheena, 

mutta muutamalta oli noussut toiveena ettei teknologia kehittyisi nopeassa vauhdissa. Pie-

nempi ryhmä vastustivat selkeästi digitaalisia laitteita ja niiden kehitystä.  Monella toiveena 

oli laitteiden yksinkertaisuus, edullisuus ja helppokäyttöisyys huomioiden ikää. Monet toivoi-

vat laitteiden olevan turvallisia, koska pelkona oli omien henkilötietojen pääseminen ulkopuo-

lisille. Haastattelujen purkamisen aikana kävi ilmi, että moni käyttää tabletteja ja älypuheli-

mia yhteydenpitoon omaisiin ja läheisiin. Myös asiointi monilla onnistuu älypuhelimella. 

Tarkkoja kehitysideoita tässä ei tullut esiin, kun ikäihmiset toivoivat vaan pidempää asumista 

omassa kodissa, turvallisissa olosuhteissa. Haastateltavia ei ollut kovin paljon tässä tutkimuk-

sessa ja vaikka heillä olikin tiettyjä pelkoja teknologian suhteen, kuten tahaton väärinkäyttö, 

peliriippuvuus ja omien henkilötietojen luovuttaminen niin vastaukset antavat sellaisen ku-

van, että suurempia ennakkoluuloja kohti kehittyvään teknologiaan ei pahemmin ole. Tutki-

muksessa tuli selkeästi esiin osallistujien avomielisyyttä teknologian kohtaan ja sen kehityk-

selle.  

Ikääntyneiden ja arjen teknologian omaksuminen kehittyy paremmaksi joka vuosi, sillä vielä 

kymmenen vuotta sitten matkapuhelimen käyttö on ollut haasteellista iäkkäille. Vasta silloin 

alkoi ilmestyä älypuhelimia, kun matkapuhelinkaan ei tullut vielä monelle tutuksi. Nykyään 

palveluiden siirtyminen digitaalisiksi haastaa ikääntyneiden ottaa käyttöön digitaalisia lait-

teita. Meidän arkea ei voi kuvitella enää ilman digitaalisia laitteita, ilman tietokoneita, älypu-

helimia, internetiä, autoja, kodinkoneita sekä muita laitteita, jotka kehittyvät entistä parem-

miksi ja antavat suuria mahdollisuuksia monille asioille. 

Nykyajan ikääntyneet pysyvät hyvin tässä kehityksessä mukana, sillä ovat aktiivisia käyttä-

mään erilaisia digitaalisia laitteita, etenkin sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Digitaaliset 

laitteet tuovat paljon hyötyä, etenkin kun ikääntyminen tuo monelle haasteita toimintaky-

vyissä. 
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Yhteenvetona tästä tehdystä tutkimuksesta, vastaajien kokemukset olivat sekä positiiviset 

että negatiiviset arjen teknologiasta. Kaikki on yksilöllistä, eikä ikä ja asuinpaikka vaikuta ih-

misen haluun omaksua ja oppia uutta. Ihminen itse päättää: onko halua oppia uutta ja sopeu-

tua arkeen erilaisten digitaalisten laitteiden kanssa vai elää omissa tutuissa olosuhteissa ilman 

mitään laitteita. 

Haastattelutilanteet onnistuivat hyvin ja rennosti, mutta monilla olivat suppeita vastauksia, 

jolloin haastattelun materiaaleista oli vaikeaa saada paljon asiaa irti. Tämä vaikeutti analyy-

sin vaihetta. Lisäksi haastateltavat eivät saattaneet ymmärtää hyvin kysymystä, mikä vaikutti 

vastauksiin. Kaikesta haasteesta huolimatta tuloksia saatiin analysoitua ja luovutettua Active 

Seniors in DigiAge - hankkeelle käytettäväksi. Lisäksi tuloksista saatiin vastauksia tälle opin-

näytetyölle. Jatkossa ehdotamme tutkia yksittäisiä rajattuja aihealueita liittyen teknologiaan, 

kuten avustavan teknologian tarvetta. 

Tämän opinnäytetyön työllistäminen on kehittänyt molempia, sillä tämänkaltaiset laajat tut-

kimustyöt olivat ennestään meille tuntemattomia. Iäkkäiden teknologian käyttö on ollut myös 

uusi tutkimisen aihe.  Muodostimme tiimin ja aloimme suunnittelemaan tätä prosessia omien 

voimavarojen mukaisesti. Jokainen etappi on lisännyt ja tuonut esille sen, että aihe on ajan-

kohtainen ja tärkeä. Elämäntilanteiden takia suunnittelemamme aikataulumme ei pitänyt. 

Opinnäytetyön työstäminen kesti kaikkiaan vuoden. Molemmat kuitenkin panosti tähän työhön 

paljon. Opinnäytetyön toteuttaminen tapahtui Google Docs tekstinkäsittelyohjelmalla sekä 

yhteydenpidolla puhelimitse ja sähköpostitse. Olemme myös järjestäneet mahdollisuuksien 

mukaan muutamia tapaamiskertoja ja työllistäneet työtä yhdessä. Yhteydenpidon aikana kä-

vimme ongelmakohdat läpi. Lisäksi opinnäytetyön eri vaiheissa oltiin aktiivisesti yhteydessä 

työelämän edustajaan sähköpostitse sekä opinnäytetyötä käytiin yhdessä läpi ohjaavan opet-

tajan kanssa. Ohjaavalta opettajalta sekä työelämän edustajalta saatiin parannusehdotuksia. 

Opinnäytetyöstä kerättiin jatkuvasti palautetta ohjaavalta opettajalta ja työelämän edusta-

jalta. Muutokset tehtiin myös saatujen palautteiden mukaisesti, mikä lisää hieman työn uskot-

tavuutta. Lisäksi koko opinnäytetyön prosessista oli raportoitu tarkasti, kuten suunnittelusta, 

arvioinnista ja toteutuksesta. Työn Haasteista huolimatta opinnäytetyö on ollut meille suuri 

oppimisprosessi, joka on tuonut paljon positiivista kokemusta.  

 

7 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksille on asetettu tiettyjä sääntöjä, joita tulisi noudattaa. Tämän takia tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi on tärkeää tutkimusta tehtäessä. Tutkimuksen Luotettavuutta arvioi-
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taessa arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. Laadullisen tutkimuksen luotet-

tavuutta ja validiteettia eli pätevyyttä arvioidaan ihan eri tavalla kuin mitä määrällisessä tut-

kimuksessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25.) 

Validiteetilla tarkoitetaan jonkin asian pätevyyttä. Onko tehtyjä päätelmiä tehty oikein, onko 

tulokset oikeita ja onko tutkimusta tehty perusteellisesti. Tutkimuksessa voi tapahtua vir-

heitä, jos tutkija kysyy vääriä kysymyksiä tai ymmärtää väärin. Laadullisessa tutkimuksessa 

asioita voi kuvata uskottavuuteen tai vakuuttavuuteen ellei todellisuuteen ole mahdollista ku-

vata. Reliabiliteetilla tarkoitetaan jonkin asian luotettavuutta. Luotettavuutta arvioitaessa 

pohditaan sitä missä olosuhteissa voidaan pitää jokin asia tai menetelmä johdonmukaisena ja 

luotettavana. Luotettavuuden arviointi voi olla haastavaa, sillä ihmiset yleensä haluavat vas-

tata sosiaalisesti hyväksyttävillä vastauksilla, jotka eivät välttämättä ole luotettavia. Välillä 

vastaukset, jotka kuulostavat sosiaalisilta hyväksyttäviltä niin voivat ollakin rehellistä vas-

tausta. Näiden asioiden ongelmallisuus riippuu tutkimuksen suhtautumisesta totuuksiin. Li-

säksi tuloksien johdonmukaisuuden arvioiminen on vaikeaa, sillä tulokset poikkeavat toisis-

taan ja tällöin joutuu pohtimaan mitkä tuloksista ovat paikkansa pitäviä. On hyvä luotetta-

vuutta miettiessä myös pohtia miten tutkimuksen aihe ja luonne on vaikuttanut siihen, miten 

osallistujat ovat vastailleet. Lisäksi tulisi muistaa, että tutkittavat eivät aina kaikkiin tilantei-

siin puhu samalla tavalla vaan puhetapa muuttuu tilanteen mukaisesti. Validiteetti ja Relia-

biliteettia voi parantaa, jos arvioinnissa suhtautuu kriittisesti koko tutkimukseen ja tarkaste-

lee tutkimuksen vaiheita kriittisesti ja epäilevästi. Parhaiten voi vaikuttaa pätevyyteen ja luo-

tettavuuteen, jos toimisi tutkimuksen teossa uteliaana. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2009, 26-27.) 

Luotettavuuden arvioinnissa tulisi ottaa huomioon tutkimuksen kohteeseen ja tarkoitukseen, 

tutkimuksen tiedonantajiin, tutkimuksen kestoon, aineiston keruuseen, aineiston analyysiin ja 

raportointiin. Tutkimuksen kohteella ja tarkoituksella tarkoitetaan sitä mikä tarkoitus ja 

kohde tutkimuksella on. Aineiston keruulla tarkoitetaan miten aineistoa on kerätty tutkimuk-

seen eli millä menetelmillä ja tekniikoilla sitä on kerätty. Tutkimukseen tulisi tuoda ilmi millä 

perusteella tiedonantajia on valittu, montako on valittu ja miten heihin on otettu yhteyttä. 

Lisäksi kauanko koko tutkimus on kestänyt kokonaisuudessaan, miten aineistoa on analysoitu 

ja miten tuloksiin on päädytty. Lisäksi tulisi myös raportoida tarkasti tutkimuksen vaiheista, 

miten aineistoa on koottu ja analysoitu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163-164.) 

Opinnäytetyön aihealueesta löydettiin niukasti tutkittua tietoa, mikä vähentää työn luotetta-

vuutta. Lisäksi suuri osa haastattelulomakkeiden vastauksista olivat erittäin suppeita, mikä 

myös vähentää työn uskottavuutta. Toisaalta saaduista haastattelun tuloksista ja opinnäyte-

työn teoreettisesta tiedosta antoivat samansuuntaisia vastauksia, mikä lisää työn luotetta-
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vuutta. Haastattelussa pyrittiin saamaan haastateltavan rehellinen vastaus aineistoon, kysy-

mällä haastattelun kysymyksiä suoraan haastateltavilta ilman haastattelijan vaikutusta vas-

taukseen mielipiteillä tai johdattelulla. Tämä lisää opinnäytetyön luotettavuutta. 

Opinnäytetyön luotettavuutta pohdittiin ja tarkistettiin. Jokainen haastateltava osasi kertoa 

mitä laitteita on ollut käytössä ja vastasivat jokaiseen kysymykseen. Tietolähteistä on tehty 

asianmukaiset lähdemerkinnät ja niiden alkuperä on julkaistu Laurea-ammattikorkeakoulun 

ohjeita noudattaen. 

 

7.2 Tutkimuksen etiikka 

Tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ovat erityisen tärkeitä tutkimusta tehtäessä. Eetti-

set kysymykset tulevat yleensä tutkijan tehdyistä valinnoista, joten tutkimuksen tekemisen 

yhteydessä tulisi tarkkaan miettiä valintoja ja päätöksiä sekä miten ne vaikuttavat tutkimuk-

seen. Tutkimuksessa joutuu miettimään mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon tutkittaessa jota-

kin tai jotakuta ja onko oikein tutkia tai toimia tietyllä tavalla. Tutkimuseettisiä ongelmia on 

kahdenlaisia, jotka ovat tutkijan vastuu tutkimustuloksiin ja niiden julkistamiseen liittyvistä 

asioista sekä tutkittavien ja tutkimuksen tiedonhankinnan suojaamisen liittyviä kysymyksiä. 

Tutkijalla on paljon valtaa tutkimuksen teossa, joten on erityisen tärkeää että tutkija noudat-

taa hyviä tutkimuksen käytäntöjä, kuten kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa. 

Joskus joitakin tutkimuksen eettisiä ongelmia voi etukäteen ennakoida ja jopa ratkaista. 

Yleensä löytyy paljon hyviä ohjeita liittyen tutkimuksen etiikkaan, mutta kaikkiin eettisiin on-

gelmiin on varsin epärealistista saada ohjeita. Tämä johtuu siitä, että eettiset ongelmat 

muuttuvat sen mukaan miten yhteiskunta muuttuu ja miten tekniikat kehittyvät sekä edisty-

vät. Tekniikan kehittyessä kehittyvät myös tutkimusmenetelmät ja saadaan ajankohtaisempaa 

tutkimusaihetta. Lisäksi eettiset ongelmat riippuvat myös siitä mistä tieteenalasta on kyse. 

Tutkimusten etiikan ohjeita ovat vain suuntaa antavia tutkijalle miten toimitaan oikealla ta-

valla ja ohjaa tutkijan työtä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 21.) 

Hyvällä tutkimuskäytännöllä pyritään tutkittavilta saada suostumus tutkimukseen osallistumi-

sesta, jotta varmistutaan tutkittavan vapaaehtoisesta osallistumisesta. Lisäksi tutkittaville tu-

lee kertoa varsin tarkasti kaikki tärkeät asiat tutkimuksesta ja mitä tutkimuksessa tulee ta-

pahtumaan sekä varmistetaan vielä onko tietoa ymmärretty. Tutkijan pitää kertoa tutkimuk-

seen osallistuvalle, jos tutkimus sisältää riskejä ja aiheuttaa haittaa tutkittavaan tutkimuksen 

aikana tai tutkimuksen jälkeen. Tutkittavat luottavat tutkijoiden antamiin tietoihin, joten 

tutkijoiden täytyy tarkasti kertoa tutkimuksesta ja siihen liittyvistä asioista sekä siitä mitä 

tarkoittaa, kun lupautuu tutkimukseen ja mitä seurauksia siitä voi olla. Tutkija on yleensä 

eettisesti vastuullinen tutkittavasta, sillä tutkijalla on valtaa siitä mistä kaikesta kertoa tut-
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kittavalle tai jättää kertomatta. Käsiteltäessä tutkimustietoja erityisen tärkeitä ovat ano-

nymiteetti ja luottamuksellisuus. Tietoja käsiteltäessä ja niiden julkistamisessa tulisi huoleh-

tia siitä, että säilyttää ja suojaa anonymiteettiä sekä luottamuksellisuutta. Eli tutkijan ei tule 

luvata enemmän kuin mitä itse pystyy toteuttamaan ja tuloksia julkaistaessa huolehtii siitä, 

ettei paljasta tutkittavien henkilöllisyyttä millään tavalla. Tutkimusaineistoa analysoidessa 

tutkijan tulisi toimia niin, ettei haastatteluja litteroidessa käytä tutkittavien nimiä. Tutkijalla 

on myös eettinen velvollisuus tutkimuksen raportointi vaiheessa raportoida rehellisesti ja 

tarkkaan, mutta suojaten tutkittavia. Lisäksi tutkimukseen tulisi olla kuvattuna hyvin analyy-

sivaiheen prosessit eli miten on tuloksia saatu ja tutkimuksen etenemisestä. Ei riitä, että tu-

loksia vain esitetään. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 23.) 

Opinnäytetyön tutkimusta varten tarvittiin tutkimuslupa. Tutkimuslupaa lähetettiin sähköpos-

titse Apuomenan toiminnanjohtajalle hyväksyttäväksi. Liitteeksi lähetettiin myös saatekirje. 

Haastattelun osallistujille kerrottiin mistä opinnäytetyöstä on kyse, mitä tutkitaan ja miksi 

tutkitaan. Lisäksi haastateltaville annettiin saatekirje sekä kirjallinen suostumuslomake haas-

tatteluun osallistumisesta. Saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen osallistumisen vapaaehtoi-

suudesta, oikeus haastattelun keskeytykseen missä vaiheessa tahansa sekä anonymiteetistä eli 

henkilöllisyyttä ei missään vaiheessa mainita tai julkaista. Ennen haastattelua kerrottiin vielä 

sekä suullisesti että kirjallisesti mistä on kyse ja haastattelun vapaaehtoisuudesta. Näin var-

mistettiin tiedon riittävyydestä sekä haastateltavien ymmärtämistä. Ennen haastattelun aloit-

tamista, annettiin vielä kirjallinen suostumuslomake allekirjoitettavaksi. Haastatteluissa käy-

tettiin nauhuria, johon pyydettiin vielä lupa haastateltavista. Saatekirjeessä on myös mai-

ninta nauhurin käytöstä. Haastateltaville kerrottiin äänittämisen tarkoitusta sillä, että tarvit-

tiin haastattelun litterointiin, jonka jälkeen hävitetään asianmukaisesti. Lisäksi kerrottiin, 

että opinnäytetyössä saatamme lainata haastateltavien lainauksia ilman haastateltavan tun-

nistamista. 

Haastattelun aineistoa läpikäydessä, litteroidessa ja analysoidessa huolehdittiin siitä, ettei 

haastateltavien henkilöllisyyttä paljasteta. Lisäksi haastattelun tuloksia raportoitiin rehelli-

sesti ja nimettöminä, ilman omien mielipiteiden vaikutusta siihen. Äänitteet, joita haastatte-

lussa käytettiin, hävitettiin asianmukaisella tavalla. 
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Liite 1 Saatekirje 

 

Hyvä Haastateltava! 

Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Dunya Salim Mustafa & Maria Chegren. Opiskelemme Lau-

rean ammattikorkeakoulussa Lohjan kampuksella sosiaali- ja terveysalan sairaanhoitajan tut-

kintoa. Teemme opintoihimme liittyvän opinnäytetyön ikääntyneiden käyttökokemuksista ar-

jen teknologiasta, joka liittyy Active Seniors in DigiAge -hankkeseen ja jota annamme Active 

Seniors in DigiAge -hankkeelle (digiajan aktiiviset seniorit). Opinnäytetyömme tavoitteena on 

saada tietoa ikääntyneiden kokemuksista teknologiasta ja mitä haasteita niiden suhteen on. 

Keräämme tietoa haastattelemalla. Haastattelut tehdään Apuomenassa ja kestää noin 30-

40minuuttia. Kutsumme teidät haastatteluun 2.10.18 ja haastatteluun osallistuminen on teille 

täysin vapaaehtoista ja teillä on myös mahdollisuus vetäytyä kesken haastattelusta, jolloin 

kerättyä aineistoa tutkimuksessa emme tule käyttämään. Haastattelua nauhoitetaan sekä 

opinnäytetyössämme saatamme lainata osallistujien lainauksia haastattelusta, mutta lainauk-

set kirjoitetaan niin, ettei haastateltavaa pystytä tunnistamaan tekstin perusteella. Haastat-

telu on täysin luottamuksellinen, joten haastattelun nauhoitukset ja niiden pohjalta kirjoite-

tut kertomukset eivät joudu kenenkään ulkopuolisen käsiin. Haastattelua käsitellään täysin 

anonyymisti nimiä ei mainita eikä julkaista missään vaiheessa, sillä haastattelijoina meitä 

koskee vaitiolovelvollisuus. Haastattelun tulokset annetaan työn tilaajalle Active seniors in 

digiAge hankkeelle, josta he hyötyvät tulevaisuuden palveluiden ja liikeideoiden suunnittele-

miseen tai kehittämiseen. Haastattelun aineistot hävitetään asianmukaisella tavalla esim. pa-

perisilppurilla. Jos tahdotte lisätietoa tai jos teillä on kysyttävää, niin voitte ottaa meihin yh-

teyttä. 

Tutkimukselle on saatu lupa Apuomena Ry Kansalaistoiminnan keskuksesta, Toiminnanjohta-

jalta. 

Dunya Salim Mustafa 04 XXXXXXXXX 

Maria Chegren 05 XXXXXXXXXX 
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Liite 2 Suostumuslomake 

 

Ikääntyneiden käyttökokemuksia arjen teknologiasta 

Minua on kutsuttu osallistumaan ”ikääntyneiden käyttökokemuksia arjen teknologiasta” liitty-

vään tutkimuksen haastatteluun. Sain kyseisen tutkimukseen liittyviä tietoja sekä suullisesti 

että kirjallisesti, kuten tutkimuksen käsittelystä, sisällöstä, tietojen keräämisestä sekä sen 

luovuttamisesta. Sain myös riittävästi vastauksia kysymyksiin. 

Tiedonantaja on _________________       /___/2018. 

Tiedostan myös sen, että haastattelun avulla kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisina ja 

niin, ettei henkilöllisyyteni paljastu. Lisäksi tiedostan sen, että kerättyjä tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti sekä aineisto säilytetään lukittuna asianmukaisesti tutkimusprosessin ajan. 

Raportoinnin jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisesti, kuten poistamalla tiedot tietokan-

noista ja paperit paperisilppureilla. 

Tiedän, että osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa keskeyttää 

tai kieltäytyä kesken tutkimuksen perustelematta syitä. 

Annan suostumukseni: 

Osallistun haastatteluun ___ 

Luovutan haastattelun aineistoa tämän tutkimuksen käyttöön. ______ 
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Liite 3 Haastattelulomake 

 

Active Seniors in DigiAge -hanke Ikäihmisten toivottu tulevaisuus 

HAASTATTELUTEEMAT 

Taustatiedot 

Ikä 

Sukupuoli 

Koulutustausta 

Asuuko yksin vai yhdessä jonkun kanssa 

Ruksaa taulukkoon haastateltavaa koskevat kohdat: 

Asuinpaikka 

 

 

maalla 

 

 

kaupungissa 

 

 

taajamassa 

 

 

Toimintakyky 

 

 

fyysinen rajoite 

 

 

psyykkinen rajoite  
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kognitiivinen rajoite 

 

 

sosiaalinen rajoite 

 

 

Digiaktiivisuus 

 

 

 

älypuhelin 

 

 

tabletti 

 

 

läppäri 

 

 

pöytätietokone 

 

 

Teema 1 Olemassa olevien apuvälineiden/digivälineiden vaikutukset selviytymiseen (yk-

silö/palvelut/yhteiskunta) 

Mitä on käytössä ja miten auttavat? 

Onko digilaitteita ja mitä? 

Kuinka paljon käyttää niitä ja miten? 

Kuinka hyödyllisiksi, helppokäyttöisiksi ja luotettaviksi kokee? 

Asumisympäristön merkitys apuvälineiden tarpeeseen ja käyttöön? 

Onko esteitä digivälineiden käyttöön ja mitä ne ovat? 
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Teema 2 Tarpeet 

Ikäihmisen yksilölliset tarpeet (toiveet/pelot)? 

Ikäihmisten odotukset hyödyistä ja uhrauksista liittyen erilaisten apuvälineiden/digivälineiden 

käyttöön? 

Millaisia tarpeita on digivälineiden käyttöön: etäyhteys (sukulaisiin, hoitajiin ja lääkäreihin), 

lääkehoito (annostus, informaatio), turvallisuus (esim. kaatumisen valvonta ja ennakointi), 

asunnossa liikkumisen ja liikkumattomuuden tunnistaminen, paikannusturva ulkoiluun, ulko-

oven/piha-alueen valvonta ja hälytinlaitteet, virtuaaliset pelit/kerhot yms.? 

Ikäihmisen tarpeet, toiveet, mieltymykset oman elämän ja sitä avustavien teknologisten pal-

veluiden suhteen? 

Tarpeet ja tarjonta sekä tarpeet nykytila vs. tulevaisuuden näkymät? 

 

 

 


