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Opinnäytetyön aiheeksi valitsin ikäihmisten internetin ja mobiililaitteiden käyttö palvelutaloyhteisöissä, koska halusin selvittää, mitä mieltä tuetun asumismuodon valinneet ikäihmiset ovat internetistä ja sen mahdollisuuksista. Samalla halusin kartoittaa, eroavatko asukkaiden mielipiteet yleisistä tuloksista ikäryhmässä internetin käytön suhteen. Aihe kiinnostaa itseäni siksi, että tunnen
henkilöitä palveluntarjoajien ja -tarvitsijoiden puolelta palvelutaloyhteisöissä.
Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ikäihmisten internet- ja mobiilipalveluiden käyttötapaa ja
-astetta palvelutaloyhteisössä. Työn tarkoituksena on tutkia vallitseva tilanne asukkaiden valmiudesta ja halusta ottaa käyttöön internet- ja mobiilipalveluita asuessaan palvelutaloyhteisössä sekä
kartoittaa eri toteutusmenetelmiä internet-yhteyden ja päätelaitteiden hankintaan asukkaiden käyttöön.
Työ on tehty yhteistyössä Oulun Caritas-säätiön kanssa ja opinnäytetyön haastattelut on toteutettu
Caritas-kodin tiloissa Oulussa. Työn toimeksiantajana on Caritas-säätiö.
Työssä on haastateltu palvelutaloyhteisöjen asukkaita sekä niiden palveluja käyttäviä kotona asuvia henkilöitä. Haastattelutuloksia on verrattu yleisiin julkisista lähteistä saatuihin tutkimuksiin ja
artikkeleihin. Työssä käytetyt aineistot koostuvat opinnäytetöistä, tutkimusraporteista, lehtiartikkeleista ja itse toteutetusta haastattelumateriaalista.
Työn avulla on luotu kuva palvelutaloyhteisön palveluja käyttävien asukkaiden internet- ja mobiilipalveluiden käyttötaidoista, -tavoista ja haluamistaan palveluista sekä siitä, miten he haluavat
hankkia palvelut käyttöönsä.
Opinnäytetyön avulla voidaan suunnitella ikäihmisille ja ikäihmisille palveluja tarjoaville yrityksille ja
yhteisöille räätälöityjä ohjelmisto- ja palvelusopimuksia, joissa otetaan ikäihmisten toiveet ja taidot
huomioon.

Asiasanat: ikäihmiset, ikääntyneet, palvelutalot, internet, mobiililaitteet
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Subject of the thesis is Elderly peoples´ use of Internet and mobile equipment in communities.
Reason for selecting that subject comes from my own past. I know people who live in communities
of assisted living and people who work there.
The purpose of the thesis is to map elderly peoples’ knowledge of internet and mobile equipment,
find out what they think about internet´s role in living and are people in communities using mobile
products different than regular elder people.
Thesis is made in co-operation with Caritas Services Ltd. Interviews are made in Caritas´ facility in
Oulu. In this thesis I have interviewed people who live in Caritas´ communities or uses it´s services.
I have compared interview´s results against common interviews and charts about elder peoples´
internet and mobile using. The research problem of this thesis is that how can community offer
good internet and mobile equipment environment for its residents.
I hope that with this thesis assisted living communities or information technology companies start
to offer good products and networks to residents in communities.

Keywords: elderly peoples, communities, assisted living, mobile equipment, internet

4

SISÄLLYS

1

JOHDANTO ........................................................................................................................... 6

2

INTERNET- JA MOBIILIPALVELUT ...................................................................................... 7

3

4

2.1

Palvelut ...................................................................................................................... 7

2.2

Päätelaitteet ............................................................................................................. 10

2.3

Mobiiliratkaisut.......................................................................................................... 11

2.4

Tietokoneet............................................................................................................... 13

2.5

Yhteysmuodot .......................................................................................................... 14

IKÄIHMISET ........................................................................................................................ 19
3.1

Väestön ikärakenne .................................................................................................. 19

3.2

Ikäihmisten terveys................................................................................................... 21

3.3

Toimintakyky ............................................................................................................ 21

3.4

Tuki- ja asumismuodot ............................................................................................. 22

3.5

Ennaltaehkäisy ......................................................................................................... 23

PALVELUTALOT ................................................................................................................. 25
4.1

Palvelutalokonsepti .................................................................................................. 25

4.2

Caritas-säätiö ........................................................................................................... 27

4.3

Esimerkki palvelutaloratkaisusta .............................................................................. 28

5

HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TOTEUTUKSEN ESITTELY ............................................ 30

6

KYSELYKAAVAKKEIDEN RAKENNE JA ANALYYSI ......................................................... 33

7

HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TULOKSET...................................................................... 35

8

7.1

Vertailukysymykset................................................................................................... 37

7.2

Sosiaalinen media .................................................................................................... 40

7.3

Palvelut ja tuotteet .................................................................................................... 42

7.4

Tiedonhankinta ja sähköinen asiointi ........................................................................ 44

7.5

Pelit ja viihde ............................................................................................................ 46

7.6

Nostalgiaosuus ......................................................................................................... 47

JOHTOPÄÄTÖKSET ........................................................................................................... 48

LÄHTEET..................................................................................................................................... 51

5

1

JOHDANTO

Opinnäytetyössä kartoitetaan ikäihmisten internet- ja mobiilipalveluiden käyttöä palvelutaloyhteisöissä. Kartoitettavia asioita ovat esimerkiksi käyttötapa, käyttöaste, osaamistaso, kiinnostuksen
kohteet ja maksuvalmiudet. Kartoitus on toteutettu haastattelutilaisuudessa toteutetun kyselyn
avulla. Saatuja tuloksia on verrattu yleiseen teoriaan ja tutkimuksiin aiheesta. Lähdemateriaalina
on tutkimuksia ja opinnäytetöitä sekä artikkeleita eri tieteenaloilta.
Työn tarkoituksena on kartoittaa ikäihmisten internet- ja mobiilipalveluiden käyttötapaa ja -astetta
palvelutaloyhteisössä sekä tutkia vallitseva tilanne asukkaiden valmiudesta ja halusta ottaa käyttöön internet- ja mobiilipalveluita asuessaan palvelutaloyhteisössä. Tutkimusongelmana selvitetään, onko ikäihmisille mahdollista tarjota järkeviä internet- ja mobiilipalveluratkaisuja palvelutaloyhteisön kautta. Työssä käytetään kysely- ja haastattelumenetelmää sekä kvalitatiivisen tiedon
analysointia.
Opinnäytetyö rakentuu kolmesta kokonaisuudesta. Teoriaosuus, haastattelumateriaalin esittely
sekä johtopäätökset osio. Teoriaosuudessa esitellään ja kerrotaan keskeiset vaikuttavat tekijät.
Käsiteltävät aihealueet ovat internet- ja mobiilipalvelut sekä niiden käyttöön käytettävät laitteet,
ikäihmiset ja heidän osuutensa ikäryhmistä sekä palvelutalokonsepti. Teoriaosuudessa tutkitaan
näiden kolmen kokonaisuuden liittymistä toisiinsa ja miten ne hyödyntävät toisiaan ja onko niiden
yhteistyön kehittämisestä hyötyä.
Haastattelumateriaalin esittelyosiossa kerrotaan, miten haastattelu toteutettiin, mitä aiheita se käsitteli, minkälaista materiaalia sen avulla saatiin kerättyä ja minkälaisia tuloksia haastattelusta saatiin. Haastattelut oli toteutettu Caritas kodin tiloissa Oulussa. Työn toimeksiantajana on Caritassäätiö.
Kolmannessa osiossa kuvataan kolme toimintatapamallia, joita noudattamalla palvelutalo voisi
avustaa ikäihmisiä heidän internet- ja mobiiliratkaisujen hankinnassa ja ylläpidossa.
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2

INTERNET- JA MOBIILIPALVELUT

Internet on maailmanlaajuinen toisiinsa kytkettyjen tietoverkkojen järjestelmä, joka käyttää internetprotokollaa (TCP/IP) yhdistämään yli miljardi eri tietoteknistä laitetta toisiinsa. Se on tietoverkkojen
tietoverkko, joka koostuu eri kokoisista miljoonista yksityisistä, julkisista, akateemisista, liike-elämän sekä valtiohallintojen tietoverkoista, jotka kytkeytyvät toisiinsa erilaisten teknisten laitteistojen
avulla. Internetissä on laaja valikoima erilaisia tietovarantoja ja -palveluita, kuten esimerkiksi websivut, sähköposti, puhelinpalvelut, nettipelit ja tiedostojen jakamiseen käytetyt vertaisverkot. (Wikipedia a 2017, Internet).
Internetiin pääsemiseksi tarvitaan päätelaite (tietokone, pelikonsoli, älytelevisio, älypuhelin, tabletti
jne.) sekä internet-yhteys (modeemi, ISDN, laajakaista, mobiili). Internet-yhteyttä muodostettaessa
internetiin yhdistettävä laite saa IP-osoitteen ja se voi viestiä muiden internetiin liitettyjen laitteiden
kanssa. Internetin käyttäjä ottaa yleensä yhteyden internet-palveluntarjoajaansa, joka ohjaa käyttäjän liikenteen eteenpäin. (Wikipedia b 2017, Internet_access).

2.1

Palvelut

Nykypäivänä lähes kaikki julkinen tieto on saavutettavissa internetin avulla. Internetin avulla yksityiset henkilöt ja organisaatiot ovat yhteydessä toisiinsa sähköisesti ja vaihtavat tietoa keskenään.
Internetin avulla voidaan tehdä nettihakuja, olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten internetin
käyttäjien kanssa, pelata ja katsoa ohjelmia sekä hoitaa päivittäisiä asioita, kuten ostoksia, viranomaisasiointia jne. Internetiä käyttää Suomessa 92.5 prosenttia väestöstä (Internetworldstats.com
2017, Internet Usage in the European Union).
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Myös ikäihmisten keskuudessa internetiä käytetään aktiivisesti, kuten alla olevasta taulukosta käy
ilmi.
TAULUKKO 1. Internetiä viimeisten 3 kuukauden aikana käyttäneiden osuus ja internetiä päivittäin
käyttävien osuus 2014 ja 2015. (SVT 2017: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö)

Yleisimmät internetin käyttötarkoitukset liittyvät viestintään, asioiden hoitamiseen ja medioiden
seuraamiseen (SVT 2017: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö).
Tätä varten internetiin on luotu lukuisia palveluita eri yhdistyksien ja organisaatioiden kautta. Palvelujen käyttö edellyttää yleensä rekisteröitymistä ja tunnistautumista, jonka jälkeen palvelun käyttö
on turvattu erilaisten varmistusten ja sovellusten avulla.

8

TAULUKKO 2. Yleisimmät Internetin käyttötarkoitukset 2013–2015, (SVT 2017: Väestön tieto- ja
viestintätekniikan käyttö)

Kuten taulukosta 2 selviää, internetiä käytetään pääsääntöisesti päivittäisten asioiden hoitamiseen
ja yhteydenpitoon. Tämän lisäksi internet tarjoaa palveluita tiedonhankintaan ja viihteeseen.
Sähköinen asiointi yleistyy jatkuvasti kaikissa ikäluokissa. Finanssialan teettämän tutkimuksen mukaan tällä hetkellä 96 prosenttia kaikista 25-54 -vuotiaista suomalaisista maksaa laskunsa pääasiallisesti verkkopankissa ja 55-64 -vuotiaistakin 92 prosenttia. Lisäksi tällä hetkellä jo 81 prosenttia
65-74 -vuotiaista on verkkopankin käyttäjiä. (Finanssiala ry 2017)
Sähköisen asioinnin ja sähköisen asianhallinnan hyödyntämisen syitä ovat yleensä:
•

Asiakaspalvelu

•

Imago - moderni palvelu, paperittomuus, tieliikenteen vähentäminen

•

Ajasta riippumaton asiointi - lisää joustavuutta ajanhallintaan

•

Paikasta riippumaton asiointi - vaikka kesämökin riippumatosta

•

Asioinnin nopeutuminen - automaatio

•

Uudet, tiedonkäsittelyyn perustuvat toiminnot - seuranta, tiedotukset, jne.

•

Toiminnan tehostaminen

•

Materian puute vähentää toimitilojen tarvetta ja kuluja

•

Samat toiminnot vähemmällä henkilöstöllä ja kuluilla

•

Inhimillisen tekijän puute vähentää virheitä ja niiden kuluja

•

Nopeutuneet tapahtumat vähentävät kuluja

•

Koko tapahtuman elinkaaren automatisointi

(Wikipedia 2015: Sähköinen asiointi)
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2.2

Päätelaitteet

Internetin ja sähköisen asioinnin käyttämiseksi tarvitaan laite, jolla tiedonvaihto tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Vaihtoehtoisia päätelaitteita on lukuisia, mutta tässä
osiossa on esitelty niistä yleisimmät. Muita päätelaitteita ovat esimerkiksi pelikonsolit ja televisiot,
joiden toiminta perustuu samantapaisiin ratkaisuihin kuin esitetyissä tuotteissa. Tuotteet on rakennettu erilaisille käyttöjärjestelmille (Android, IOS, Windows, Chrome) ja eri päätelaitteet tukevat eri
käyttöjärjestelmäversioita. Uusi tuote on yleensä monipuolisempi ja helppokäyttöisempi kuin
vanha.
TAULUKKO 3. Internetin käytön ja eräiden internetin käyttötapojen yleisyys 2015
(SVT 2017: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö)

Kuten Suomen virallisen tilaston (SVT) taulukosta käy ilmi, tietokone on vielä tällä hetkellä yleisin
päätelaite yli 65-vuotiailla. 65-74 vuotiaiden ryhmästä kaksi-kolmasosaa käyttää internetiä. Mobiililaitteilla muualla kuin kotona tai työpaikalla käyttäviä ikäryhmästä on 35 prosenttia. Oletettavasti
loput ovat käyttäneet pelkästään kiinteitä yhteyksiä omalla tai työpaikan koneellaan eli 34 prosenttia väestöryhmästä. 75-89 vuotiaiden keskuudessa ero on vieläkin selvempi. Internetin käyttäjiä on
31 prosenttia ikäryhmästä, joista mobiiliratkaisuja kodin ulkopuolella käyttäviä on vain kahdeksan
prosenttia. Mobiiliratkaisut kasvattavat kuitenkin suosiotaan jatkuvasti kaikissa ikäluokissa.
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2.3

Mobiiliratkaisut

Mobiiliratkaisuilla tarkoitetaan laitteita, joilla voi olla langattomasti yhteydessä internetiin kotona tai
kodin ulkopuolella. Yleisimmät mobiililaitteet ovat älypuhelimet ja tabletit. Kuviossa 1 on tyypillinen
älypuhelin.

KUVIO 1: Älypuhelimen ulkomuoto (Älypuhelimet.com 2013, Samsung Galaxy XCover 2 ominaisuudet)
Älypuhelin
Älypuhelin kulkee henkilön mukana ja on aina saatavilla. Älypuhelimen yleisiä ominaisuuksia ovat
laitteen kokoinen kosketusnäyttö, monipuoliset yhteystavat (4G/Wifi/Bluetooth/GPS) maailmalle ja
lähellä oleviin laitteisiin sekä kohtuulliset mediantoistopalvelut (videot, musiikki, äänet). Perinteisten
puheluiden soittamisen ja tekstiviestien lähettämisen lisäksi laitetta voi käyttää kevyeen ja nopeaan
internetselailuun ja ohjelmien lataamiseen ja käyttöön. Puhelimissa on jo vakiona laaja määrä erilaisia sovelluksia ja toimintoja, jotka voivat hyödyntää internet-yhteyttä, kuten kuvien jakaminen ja
lähettäminen pikaviestipalveluihin.
Älypuhelin on nykypäivänä useimmin käytetty väline internetin käyttöön. Älypuhelimen avulla luotu
mobiiliyhteys on yleisempi kuin perinteinen kiinteä internetyhteys. Mobiili internetyhteys on tällä
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hetkellä jo 4,3 miljardin ihmisen saatavilla eli yli 50 prosentilla maailman väestöstä. Kiinteä yhteys
on vain noin 13 prosentilla maailman väestöstä käytettävissä. (ITU 2017: ICT Facts and figures).
Ikäihmisille älypuhelimen näyttö on yleensä aika pieni, joten internet sivujen lukeminen näytöltä voi
olla hankalaa. (VTKL a 2016: Tietokoneita on monenlaisia)
Tabletti
Tabletti on yleensä yksiosainen, älypuhelinta isompi laite, jossa on suuri näyttö (yleensä 7-12” halkaisija). Tablettia käytetään pääasiassa kosketusnäytön avulla, mutta siihen voidaan liittää samantapaisia lisälaitteita kuin tietokoneissa (näppäimistö, skannerit jne.), kunhan lisälaitteet on kehitetty
tablettiyhteensopiviksi liitäntöjen ja käyttöjärjestelmän osalta. Tabletilla voidaan käyttää monimutkaisia ohjelmia tietokoneen tapaan. Ohjelmia ovat esim. tekstinkäsittely ja muut toimisto-ohjelmat,
kuvanmuokkaus ja video-editointiohjelmat. Tabletille on myös paljon kevyitä pelejä. Alla olevassa
kuviossa on tyypillinen tablettiratkaisu.

KUVIO 2: Tabletin ulkomuoto (Älypuhelimet.com 2011: Samsung Galaxy Tab 10.1 3G GT-P7500
ominaisuudet)
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Tabletissa ei ole yhtä paljoa laskentatehoa kuin tietokoneessa. Tästä johtuen tabletille tehdyt ohjelmat ovat kevyempiä ja sisältävät jonkin verran vähemmän toimintoja kuin tietokoneelle suunnitellut ohjelmat. Tabletti on riittävän tehokas ja monipuolinen laite korvaamaan tietokoneen, mikäli
käyttäjä on valmis tinkimään esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmien oheistoiminnoista. Peruskirjoittaminen ja tekstinmuokkaus ovat sujuvaa, mutta monimutkaiset toiminnot kuten taittaminen voi puuttua.
Tabletin hyviä puolia ovat monipuoliset liitännät langattomasti (4G/Wifi/Bluetooth/GPS), helposti
hankittavat ohjelmistot ja laaja ilmaisten sovellusten kirjasto (Google Play, Apple Store) sekä mobiilius eli rakenne, joka on suunniteltu otettavaksi helposti mukaan. Pääasiallinen käyttötarkoitus
tabletilla on internet-sisällön selaaminen ja kevyiden ohjelmien käyttäminen.
Tabletti on kaikki-yhdessä, kevyt, akkukäyttöinen, pitkäkestoinen, täysmobiili, yhteydenpito-, tiedonhankinta- ja viihdevekotin. (Gookin 2014,1).
Ikäihmiselle tabletti tarjoaa hyvää ja helppoa ajanvietettä esim. uutisten ja kirjojen lukemisen, ristisanatehtävien tekemisen ja valokuvaamisen parissa. Pitkien tekstien kirjoittaminen kosketusnäytöllä

voi

olla

hankalaa,

mutta

tablettiin

voidaan

hankkia

erillinen

näppäimistö.

(VTKL a 2016, Tietokoneita on monenlaisia).

2.4

Tietokoneet

Kannettava tietokone
Kannettava tietokone eli läppäri on suunniteltu mukaan otettavaksi. Siinä on yhdessä paketissa
kaikki perustoimistotyöhön tarvittavat toiminnot ja ohjainlaitteet. Yleensä läppäriin on integroitu
näyttö, kaiuttimet, näppäimistö ja hiiri. Lisäksi mukana voi olla myös lisätoimintoja, kuten kamera,
turvallisuusratkaisut (kortinlukija tai sormenjäljentunnistin) tai polttava dvd-asema. Kannettava tietokone soveltuu lähes kaikkiin työtehtäviin siinä missä pöytäkonekin, mutta sen muokattavuus ja
laskentateho ovat pöytäkonetta pienempi. Kannettava tietokone on hyvä valinta silloin, kun laitteelle on vähän tilaa tai haluat laitteen välillä pois näkyvistä (VTKL a 2016, Tietokoneita on monenlaisia).

13

Pöytätietokone
Pöytätietokone on yleisin vaihtoehto työ- ja kouluelämässä. Pöytäkone koostuu useista eri komponenteista ja sen muokattavuus ja päivitettävyys ovat esitellyistä laitteista helpointa. Pöytäkoneen
tyypillisiä osia ovat keskusyksikkö, näyttö, erilliset kaiuttimet, näppäimistö ja hiiri. Keskusyksikkö
on pöytäkoneen aivot, ja siinä olevia toimintoja ja lisälaitteita voidaan muokata ja päivittää helposti.
Pöytäkone on hyvä ratkaisu silloin, kun tietokoneelle on varattu oma tila esim. toimistosta ja tietokonetta ei ole tarvetta siirtää esim. työpaikan ja kodin välillä tai huoneesta toiseen. Pöytäkoneeseen
saa lisättyä myös laitteita, joiden lisääminen muihin laitteisiin olisi vaikeaa, kuten esimerkiksi erillisen äänikortin lisääminen musiikkia työkseen tekeville.

2.5

Yhteysmuodot

Päätelaitteen lisäksi internetin hyödyntämiseen ja ohjelmien hankintaan tarvitaan internet-yhteys.
Yhteys voidaan muodostaa monella tapaa, mutta perinteisesti yhteystavat jaetaan kiinteisiin ja mobiiliteknologiaan pohjautuviin. Kiinteät yhteydet on sidottu paikkaan, eli esimerkiksi talon rakentamisen yhteydessä taloon tuodaan valokuituyhteys. Mobiiliteknologiaan pohjautuvat yhteystavat
hyödyntävät olemassa olevia gsm-verkkoja tai muuta vastaavaa teknologiaa.
Nykypäivänä gsm-verkkojen ja laajakaistayhteyksien rakentamisessa on alettu keskittymään tiedonsiirtokapasiteetin kasvattamiseen puheliikenteen siirtämisen sijaan. Tiedonsiirtokapasiteetin
kasvulla mahdollistetaan tulevaisuuden älypuhelinten ja internet palveluiden tarjoaminen. Tiedonsiirtokapasiteettina 42 Mbit / s on jo saavutettavissa optimaalisissa olosuhteissa. Puhutaan 3G, 4G
ja 5G verkoista. (Sauter 2013, 5;35).
Sopivan internetyhteyden valintaan vaikuttavat laitetyyppi, asuinpaikka ja käyttötapa. Käytetäänkö
laitetta pelkästään kotona tai työpaikalla vai halutaanko sitä käyttää myös mökillä tai automatkalla.
Myös liittymän tiedonsiirtokapasiteetti vaikuttaa, on turhaa maksa nopeasta liittymästä, jos sitä ei
tarvitse. (VTKL b 2016, Nettiyhteydet).
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Kiinteät yhteydet
ADSL
ADSL toimii puhelinverkkoyhteydellä. Se käyttää samoja kaapeleita kuin perinteiset kotipuhelimet.
Nopeudet ADSL yhteydellä ovat tyypillisesti n. 8 mb/s ladattaessa ja 1 mb/s lähetettäessä. Yhteysnopeus on riittävä perinteiseen nettiselaamiseen ja kevyeen mediakatseluun. ADSL yhteys tarvitsee puhelinliittymän ja ADSL modeemin toimiakseen. ADSL yhteys on yleensä yhden kiinteän pöytäkoneen ratkaisu.

Kaapelimodeemi
Kaapelimodeemi hyödyntää taloon kytkettyä kaapelitelevisioverkon kytkentää. Kaapelimodeemin
avulla talossa olevat laitteet voidaan kytkeä suoraan modeemiin tai yhdistää langattomasti internetverkkoon modeemin välityksellä. Yhteysnopeudet ovat tasaisia ja luotettavia. Nopeusväli riippuu
valitusta sopimuksesta, mutta tyypillisiä ovat 10 - 250 mb/s latausnopeudet ja 10-20 mb/s lähetysnopeudet. Yli 5 mb/s yhteys mahdollistaa reaaliaikaisen kuvan välittämisen ja katsomisen esim.
urheilutapahtumista, HD-tarkkuudella olevan lähetyksen seuraaminen onnistuu omalta televisiolta.
Kaapelimodeemiyhteyksiä käytetäänkin yleisesti myös elokuvien ja sarjojen esittämiseen kotikoneelta tai television kautta. Nopeusluokka ilmoitetaan kahdella numerolla, joista ensimmäinen ilmoittaa latausnopeuden ja jälkimmäinen lähetysnopeuden, kuten taulukko 4:stä selviää.
TAULUKKO 4. Kiinteiden yhteyksien nopeusesimerkkejä kaapelimodeemiratkaisuissa.
(Elisa 2017)
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Valokuituyhteys
Valokuituyhteydellä tieto liikkuu valonnopeudella eli tiedonsiirtämistä ei rajoita tiedonsiirtokanavat.
Käytännössä valokuituyhteys mahdollistaa jatkuvan 1 GB/s yhteyden, jolloin internetyhteyden nopeus ei rajoita toimintaa. Elokuvat voidaan katsoa aina tarkimmalla tarkkuudella, tiedostojen siirtäminen on nopeaa, videopuhelut ovat hyvälaatuisia ja etätyöskentely on tehokasta. Latausnopeudeltaan 1 GB/s laajakaistaliittymä on mahdollista tilata Suomessa noin 440 000 kotitalouteen,
mikä on noin 17 prosenttia kaikista kotitalouksista (Viestintävirasto 2017: Valokuitu takaa pääsyn
nopeaan laajakaistaverkkoon).
Langattomat yhteydet
GSM
Langattomista yhteyksistä puhuttaessa tarkoitetaan nykypäivänä lähinnä gsm verkkojen hyödyntämistä datan siirtoon. GSM verkkoja on Suomessa usealla eri nopeusalueella ja käytössä oleva
GSM- verkko ratkaisee tiedonsiirtonopeuden. Yleisimmin käytössä olevat yhteysnopeudet ovat:
•

2G - Nopeuden vaihteluväli 0,02-0,2 Mbit/s (GSM, GPRS, EDGE)

•

3G - Nopeuden vaihteluväli 0,4 - 40 Mbit/s (UMTS, HSDPA, HSPA+)

•

4G - Nopeuden vaihteluväli 10 - 100 Mbit/s (LTE)

•

4G+ - Nopeuden vaihteluväli 10 - 300 Mbit/s (LTE)

4G+ löytyy tällä hetkellä lähinnä suurten kaupunkien keskustoista.
Langattomien mobiiliyhteyksien nopeudet vaihtelevat suuresti mm. päätelaitteen, kuuluvuuden,
käyttäjämäärän ja muiden lähetteiden vaikutuksesta. Langaton yhteys riittää perustoimintojen ja
elokuvien katseluun, mutta siinä esiintyy vaihtelua mm. latausnopeuksien suhteen. Langatonta yhteyttä ei kannata myöskään jakaa usean eri laitteen kesken, koska tällöin tiedonsiirtonopeus laskee
liian alhaiseksi. Yleisin päätelaite langattomassa yhteydessä on oma matkapuhelin. Matkapuhelimen avulla voidaan puhelimella etsiä tietoa kevyiden selaimien avulla tai katsoa esim. YouTubevideoita. Matkapuhelinyhteys voidaan tarvittaessa jakaa myös lähellä olevan laitteen käyttöön, esimerkiksi kannettava tietokone voidaan yhdistää internetiin matkapuhelimen internetyhteydellä kaapelin tai lähiverkon avulla.
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USB-modeemi
USB-modeemia kutsutaan myös nimillä mokkula ja nettitikku. Se on tietokoneen lisälaite, jolla tietokone yhdistetään internetiin. USB-modeemi liitetään tietokoneen USB-porttiin. Tarvitset USB-modeemin lisäksi SIM-kortin. (VTKL 2016, Nettiyhteydet). Mokkula on kätevä silloin, kun tietokoneelle
halutaan oma internetyhteys ja puhelimelle oma. Esim. jos kannettavan tietokoneen käyttäjiä on
useita ja kaikilla ei ole omaa matkapuhelinliittymää jatkuvasti saatavilla. Yhteyksien hinnat vaihtelevat sopimuksen mukaan 5-50€ välillä. Joissakin tietokoneissa tai tableteissa on integroituna mokkula (4G modeemi), jolloin niihin tarvitsee hankkia ainoastaan uusi liittymä ja SIM-kortti.
Olemassa olevan internetyhteyden jakaminen eri laitteiden kesken
Olemassa oleva internetyhteys on mahdollista jakaa usean eri laitteen kesken. Tällöin ei tarvitse
hankkia jokaiselle laitteelle omaa internetliittymää. Kiinteät yhteydet on mahdollista jakaa lähiverkkoon kaapeliyhteydellä (RJ-45) tai langattomasti (Wifi). Yleensä tämä tehdään yhteyden muodostamiseen hankitulla modeemilla. On myös mahdollista rakentaa laajempia lähiverkkoja, jolloin saman internetyhteyden sekä sisäisen verkon jakaa esimerkiksi 48 konetta. Tällöin tarvitaan erikseen
hankittavia kytkimiä. Tämäntapaisia laitteistoja käytetään yrityksissä ja virastoissa. Myös osassa
palvelukoteja löytyy kattava internet- ja intranetverkosto. Kuvio 3:ssa on esitelty eri taajuusalueiden
lähiverkkoratkaisuja.

KUVIO 3: Lähiverkon taajuusalueet ja kantamat (Vähimaa 2016: Wlan-verkkoihin 3 uutta standardia – Näin nopeus ja kantama muuttuvat)

17

WLAN on langaton lähiverkko, johon tietokoneet ja muut laitteet voidaan yhdistää ilman kaapeleita.
Puhekielessä WLAN ja Wi-Fi tarkoittavat samaa asiaa (VTKL b 2016, Nettiyhteydet).
Tällöin esim. kaapelimodeemi toimii tukiasemana ja vastaanottaa laitteiden pyyntöjä päästä internetiin radiotaajuuksilla. Yleisesti käytössä olevat Wi-Fi taajuudet ovat 5GHz ja 2.4 GHz. Kaupunkialueella, jossa langattomia lähiverkkoja on useita, yhteydet voivat olla hitaampia ja niissä voi esiintyä ongelmia. Tällöin lyhyen kantaman yhteydet 5GHz ja 60 GHz toimivat paremmin kuin matalammat taajuudet.
Myös matkapuhelinta voi käyttää lähiverkon muodostamiseen. Tällöin matkapuhelin toimii tukiasemana, johon yhdistetään sen lähellä olevat laitteet. Matkapuhelin käyttää yhteydenmuodostamiseen 2.4 GHz taajuutta. Käytetystä yhteystavasta käytetään matkapuhelimissa useita eri nimiä,
kuten Hotspot tai langaton tukiasema.
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3

IKÄIHMISET

Tässä osuudessa pyritään kuvaamaan ikäihmisten elämään vaikuttavia asioita, kuten heidän osuutensa suomalaisista ja ikäihmisten yleisimmät terveyteen vaikuttavat sairaudet. Tiedot on hankittu
väestöliiton tutkimuksista ja sosiaalisen alan julkaisuista ja artikkeleista. Tietojen hankinnassa on
pyritty hakemaan vertailudataa myös internet- ja mobiililaitteiden käytöstä ikäihmisten arjessa.

3.1

Väestön ikärakenne

Kuvio 4:ssä on kuvattu suomalaisten ikärakenne vuonna 2016 ja vertailuna vuonna 1917. Ikärakenteesta huomataan, että kuvio ei ole tasainen vaan suuret ikäluokat vääristävät rakennetta. Ikäihmisten määrä on kasvamassa suhteessa muuhun väestöön.

KUVIO 4: Suomalaisten ikärakenne 2016. (Tilastokeskus 2017, Väestörakenne)
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Tällä hetkellä ikäihmisiä eli eläkeiän (65-v) ylittäneitä on Suomessa n. 21 prosenttia väestöstä.
Suuret ikäluokat ovat tällä hetkellä vielä työelämässä, mutta seuraavan viiden vuoden aikana valtaosa heistä on saavuttanut eläkeiän. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on jo 25 prosenttia suomalaisista Tilastokeskuksen ennusteen mukaan. Suuret ikäluokat ovat jo kokeneita internetin käyttäjiä,
kuten Taulukko 1 osoittaa ja he tarvitsevat ja haluavat palveluita myös sähköisessä muodossa.
Tämän hetken ikäihmiset ovat saaneet palveluita aikanaan kasvotusten erilaisista liikkeistä ja virastoista. Etenkin pankkipalvelut ovat kokeneet suuren muutoksen 2000- luvulla. Verkkopankin
yleistyminen asioimisessa, sähköinen tunnistautuminen ja mobiilimaksaminen ovat uusia asioita
kaikille. Perinteiset pankkipalvelut ovat vähentyneet ja muuttuneet maksullisiksi ja vaikeasti saavutettaviksi.
Esimerkiksi Oulun Osuuspankin Konttorin pankkipalvelumaksut eri asiointimenetelmillä on hinnoiteltu seuraavasti:
Tilikyselyt
•

Tilitapahtumien kysely automaatilla

1,00 euroa

•

Tilitapahtumien kysely konttorissa

3,00 euroa

•

Tilin saldokysely OP-verkkopalvelussa

Maksuton

Maksaminen - Laskut, tilisiirrot, pikasiirrot (SEPA)
•

Maksaminen OP-verkkopalvelussa (SEPA)

Sis. OP-verkkopalvelun kk-maksuun

•

Maksaminen suoramaksulla

Maksuton

•

Maksutoimeksianto konttorissa (SEPA)

7,00 euroa + 2,00 euroa/kpl
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3.2

Ikäihmisten terveys

Suomalainen kansantautien jakautuminen on pysynyt 2000- luvulla muuttumattomana. Yleisimpiä
kuolemansyitä ovat edelleen verenkiertoelinten sairaudet eli sydänkohtaukset ja aivoverenkierronhäiriöt. Muita yleisiä kuolinsyitä ovat kasvaimet ja itseaiheutetut kuolemat tapaturmien tai oman
käden kautta. Ikäihmisillä kasvainten aiheuttamat kuolemat ovat muuta väestöä alhaisempia. Eliniän piteneminen on aiheuttanut muistisairauksien yleistymisen ja sitä on alettu pitämään yhtenä
kansantaudeista. Vaikka kaikki taudit eivät aiheutakaan kuolemaa, ne vaikuttavat jokapäiväiseen
elämään ja siitä suoriutumiseen. Mm. liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä ikäihmisillä, ja voivat vaikuttaa sujuvaan arkeen. Taulukossa 4 on kuvattu tarkemmin yli 65- vuotiaiden kuolinsyyt vuonna
2015.
TAULUKKO 4. Yli 65-vuotiaiden kuolemansyyrakenne 2015 (SVT 2016: Kuolemansyyt 2016)

3.3

Toimintakyky

Eläkeikäisten toimintakyky on parantunut selvästi THL:n toteuttamassa seurannassa vuosien 1993
ja 2013 välisenä aikana. Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi koki vuonna 2013 noin puolet eläkeläisistä. Terveyttä pidetään yllä parantuneilla ruokatottumuksilla, sosiaalisilla suhteilla ja säännöllisellä terveydenhuollolla. Kodin ulkopuolella käydään mökillä, kyläilemässä sekä matkustamassa ja virkistymässä. Alle 10 prosenttia eläkeläisistä katsoi tarvitsevansa nykyistä enemmän
apua kotitöiden tekemiseen. Internet on käytössä noin puolella miehistä ja naisista. Merkittävimpiä
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turvattomuuden aiheuttajia ovat edelleen eläketulojen niukkuus, toisten avusta riippuvaiseksi joutuminen, muistin heikkeneminen sekä laitoshoitoon joutuminen. (Helldán, A & Helakorpi, S 2014,
23)

3.4

Tuki- ja asumismuodot

Ikäihmisten palveluiden rakenne jakautuu kotihoitoon ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Kotihoidon
palveluihin sisältyvät omaishoidon tuki, tukipalvelut, kotihoito sekä tavallinen ja tehostettu palveluasuminen. Laitoshoitoon sisältyvät vanhainkotihoito ja terveyskeskusten vuodeosastohoito. (Noro,
A & Alastalo, H 2014. 20-22).
Valtaosa ikäihmisistä asuu kotonaan. Terveyden heikentyessä ikäihmiset siirtyvät palveluiden piiriin ja asteittain tai äkillisesti ympärivuorokautisen hoidon piiriin. Kuviossa 5 on kuvattu eri asumisratkaisut vuosina 2001 – 2012. Palveluasumisen suosio on kasvanut tasaisesti.

KUVIO 5: Ikäihmisten palveluiden käsitteitä ja asiakaslukumääriä vuosina 2001–2012. (Noro, A &
Alastalo, H 2014)
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3.5

Ennaltaehkäisy

Jotta ikäihminen pysyy toimintakuntoisena, pitää hänestä pitää huolta usealla eri tasolla. Terveyden vaaliminen, sosiaalinen aktiivisuus ja muistin treenaaminen ovat keinoja pitää arki mielekkäänä
ja ikäihminen kunnossa. Terveyden vaalimisessa monipuolinen liikunta ja terveelliset elämäntavat
(monipuolinen ja terveellinen ruokailu, kohtuullinen päihteiden käyttö, oikeanlainen lääkitys) on
avainasemassa. Tätä voidaan tukea henkilökohtaisella ohjaamisella, valistamisella ja myös internet- tai sovelluspohjaisilla hyvinvointiohjelmilla.
Hyvinvointiohjelmia on räätälöity myös ikäihmisille, kuten esimerkiksi Vivago Oy:n tuote Vivago hyvinvointiohjelma, joka mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä.
Vivago-hyvinvointiohjelman toimintoja ovat:
•

Vivago-ratkaisu mittaa unen laatua ja määrää

•

Tarkka tieto vuorokausirytmistä ja sen kehittymisestä

•

Päivittäinen aktiivisuuden mittaus

•

Ulkoiluajan seuranta

•

Uni- ja aktiivisuustrendien seuranta

•

Kellon käyttöasteen seuranta eli tiedetään, onko kello ranteessa ja käyttäjä hoivan piirissä

•

Voidaan seurata hälytysten määrää

(Vivago Oy 2017: Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä)
Sosiaalisella aktiivisuudella tarkoitetaan henkilökohtaisten suhteiden ylläpitämistä, järjestettyä ja
itsejärjestettyä aktiviteettia (esim. kerhotoiminta, marjastaminen porukalla, kulttuuritapahtumissa
käyminen) sekä kannanottamista ja kansalaisaktiivisuutta. Näihin voidaan hyödyntää myös päätelaitteita tiedonlähteinä, yhteydenpitokanavina tai toteutusalustoina. Skype-puhelut, FB kanavat ja
mielipideosastot ovat keinoja kasvattaa sosiaalista pääomaa, vaikka esimerkiksi liikuntakyky olisi
madaltunut.
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Muistin treenaaminen on myös kyky parantaa elämänlaatua ja toimintakykyä. Internetin hyödyistä
muistin parantamiseksi ja dementian ehkäisemiseksi on lukuisia tutkimuksia, mutta myös perinteinen aivojumppa, kuten ristikot ja shakki ehkäisevät tauteja. Tutkimuksissa on todettu mm. että 65vuotiaiden tietokonetta käyttävien henkilöiden dementiariski osoittautui 30–40 prosenttia pienemmäksi kuin saman ikäisillä vertailuhenkilöillä, jotka eivät käyttäneet tietokonetta. (Aulio, K 2012a)
Tietokoneiden käyttö myös pienentää masennusriskiä. Internetin käyttäjillä riski masennuksen ilmaantumiseen oli 20–28 prosenttia pienempi kuin vastaavan ikäisillä, internetiä käyttämättömillä
kansalaisilla. (Aulio, K 2012b)
Internetistä löytyy sivustoja, joihin on kerätty erityisesti ikäihmisille soveltuvia ohjelmia ja ohjeita,
kuten sivustot http://www.scoop.it/t/appsforelderly ja http://www.ikateknologia.fi/fi.
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4

PALVELUTALOT

Tässä kappaleessa esitellään palvelutalotoimintaa yleisellä tasolla, niiden tarjoamia palveluja, palvelutaloliiketoiminnassa mukana olevaa Caritas-säätiötä, ja yhtenä esimerkkinä palvelutaloista esitellään Caritas-säätiön uusin palvelutalo, joka sijaitsee Rovaniemellä.

4.1

Palvelutalokonsepti

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavien toimintayksiköiden määrä on lisääntynyt tasaisesti koko
2000-luvun ajan. Vuonna 2000 toimintayksiköitä oli vajaa 2 700 ja vuonna 2010 niitä oli 4 350.
(Väyrynen 2011. 1). Yksityisten hoitokotien määrä kasvaa edelleen vuosittain. Valtaosa toimintayksiköistä toimii ikäihmisten parissa. Yleisimpiä palvelumuotoja ovat palvelutalot ja kodinhoitopalvelut. Palvelujen hankkijana on tyypillisesti kunta. Kunnat ostavat merkittävän osan yritysten ja järjestöjen tuottamista sosiaalipalveluista. Suurin osa toimintayksiköistä myi palveluja kunnille joko ostopalvelusopimusten perusteella tai maksusitoumuksilla (Väyrynen 2011. 1).
Palvelutaloissa asutaan pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti ja siellä toiminta on ohjattua. Jokaiselle asukkaalle on laadittu oma hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa voidaan kuvata hoitotarpeiden
lisäksi myös erilaiset mieltymykset ja vaatimukset palveluiden suhteen. Asuminen palvelukodissa
on tuettua eli siihen saa tukea valtion ja kuntien kautta. Ympärivuorokautinen hoito voi olla kallista,
mikäli tarvitaan jatkuvaa avustamista. Kuvio 6:ssa on kuvattu muistisairaan henkilön asumiskulut
palvelukodissa.
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KUVIO 6: Asumiskustannukset palvelutalossa. Esimerkkitapaus. (Hoitokoti Päiväkumpu Oy 2017)
Pääsääntöisesti palvelutalojen asukkaat ovat hyväkuntoisia, eivätkä vaadi kattavaa valvontaa ja
avustamista. Tällöin tuet ja oma eläke riittävät asumiskustannuksiin.
Palvelutalossa asumisessa on paljon hyviä puolia, kuten kodinomainen asuminen, kattavat terveyspalvelut, ruokapalvelut sekä saman ikäinen naapurusto. Palvelutalot laativat päivä- ja viikkoohjelmat, joita voi noudattaa tai asukas voi järjestää omaa tekemistä. Viikko-ohjelmat koostuvat
palvelutalojen järjestämästä ohjelmasta, vapaaehtoistyötekijöiden tuottamasta ohjelmasta ja paikallisten tapahtumien hyödyntämisestä. Alla on kuvattu osa Caritas- kodin viikon 38 viikko-ohjelmasta.
MA 18.9.
•

Klo 9 – 10 Kuntosaliryhmä, Kuntosali

•

Klo 10.30 – 11.15 Pelituokio, Caritas-Sali PERUTTU

•

Klo 11.30 – 12 Vapaa uintivuoro, Terapia-allas

•

Klo 12 – 12.30 Allasjumppa, Terapia-allas ~ Maksullinen ~

TI 19.9.
•

Klo 11 – 11.30 Tuolijumppa, Caritas-sali ~ Rauni Saralampi ~

•

Klo 13 – 14 Laulukööri, 2.krs aula ~ Veikko Martinviita ~

•

Klo 14 Tietovisa, 7. krs aula ~ Maikki ~
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4.2

Caritas-säätiö

Caritas-säätiö on perustettu vuonna 1998 Oulussa. Perustajajäseniin kuuluvat Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, veteraani- ja vammaisjärjestöt sekä muita paikallisia yhdistyksiä,
jotka toimivat hoitotyön piirissä. Caritas-säätiön missiona on kristillisen diakonian hengessä edistää
vanhusten ja vammaisten asumisoloja ja kuntoutusta. (Caritas-säätiö 2017a).
Caritas-säätiö saa rahaa toimintaansa pääasiassa Caritas Palvelut Oy:ltä, joka on säätiön kaupallinen toimija. Muita rahantulokanavia ovat lahjoitukset ja yhteiskunnan myöntämät tuet ja palvelut.
Caritas-palvelut tuottavat vanhusten ja vammaisten sekä erityisryhmien palveluja yhteistyössä muiden Caritaksen toimintojen kanssa. Lisäksi Caritas-palvelut voi käydä normaalia kiinteistö- ja arvopaperikauppaa. Caritas-palvelut omistavat tällä hetkellä kiinteistöjä Pohjois-Suomen alueella noin
20 kappaletta, jotka tarjoavat palveluja ikäihmisille, liikunta- ja kehitysvammaisille sekä neurologisesti sairastuneille. Lisäksi Caritas-palvelut tarjoavat kotihoidon palveluita ihmisten omissa kodeissa ja lääkäri- ja kuntoutuspalveluita omassa Lääkäritalossa Oulussa yhteistyössä Pihlajalinna
Oy:n kanssa.
Caritas-palvelun liikevaihto vuonna 2016 on ollut 21 388 000 euroa ja se on työllistänyt suoraan
287 henkilöä. Välillisesti ostopalveluina ja tytäryhtiöiden kautta toki enemmän. Yhtiön osakekanta
on 50000 € ja se ei ole listautunut julkiseksi osakeyhtiöksi. (Kauppalehti 2017)
Caritas-säätiön käyttämiä tiedotuskanavia ovat Facebook (caritaslaiset), Linkedin (Caritas-säätiö),
Youtube (Caritas), Instagram (caritaslaiset) ja Twitter (Caritaslaiset). Lisäksi viikko-ohjelmat ja tiedotuskanavien tuotteet on koottu omille verkkosivustoille. Viikko-ohjelmia esitetään myös palvelutaloissa infomonitorien ja tulosteiden avulla.
Yhtiö toteuttaa pääosan IT-toiminnoistaan ostopalveluina, mutta on myös työllistänyt omia asukkaitaan IT tehtäviin. Tällä hetkellä teknisen tuen ja käyttäjätuen palveluita tarjoava Harri Kauppila
on itsekin liikuntavammainen. (Anttila, A 2017)
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4.3

Esimerkki palvelutaloratkaisusta

Esimerkkinä esitellään Caritas-säätiön uusin palvelutalo, joka sijaitsee Rovaniemellä. Palvelutalo
on aloittanut toimintansa vuonna 2017 ja on ensimmäinen Caritaksen palvelutalo Rovaniemellä.
Kuvio 7:ssä esitellään kohteen sijainti.
Caritas Rovaniemi
Osoite: Lapinkatu 1, 96190 Rovaniemi. Keskustan palvelut n. 1,5 km, terveysasema n. 2 km.

KUVIO 7. Caritas Rovaniemen sijainti suhteessa Rovaniemen keskustaan.
Palvelut:
•

4 kotiryhmää, joissa 5 asuntoa

•

Jokaisessa kotiryhmässä yhteistä oleskelutilaa asukkaille

•

Ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palveluasuminen) tai tuettu palveluasuminen (ei
henkilökuntaa paikalla yöaikaan)

•

Ateriapalvelut talon omasta keittiöstä

•

Turvalliset, lukittavat ja esteettömät tilat muistisairaille

•

Snowfox-hälytyslaitteet
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Hoitokustannukset:
Tehostettu palveluasuminen
•

Vuorokausihinta 119 € sisältäen ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan.

•

Ateriamaksu 15,65 €/vrk

•

Vesimaksu 14 €/kk

Tuettu palveluasuminen
•

Vuorokausihinta 55 € sisältäen hoidon ja tarvikkeet.

•

Ateriamaksu 15,65 €/vrk

•

Vesimaksu 14 €/kk.

Asukkaaksi hakeudutaan kotikunnan maksusitoumuksella/palvelusetelillä. Maksusitoumus tai palveluseteli kattaa suurimman osan vuorokausihinnasta, loppuosa veloitetaan asukkaalta. Asukkaaksi voi hakeutua myös yksityisesti maksamalla palvelusta kokonaan itse. Lisäksi asunnoista
maksetaan vuokra, joka on 500-770 € välillä.
(Caritas-säätiö 2017b: Uutta! Caritas Rovaniemi)
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5

HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TOTEUTUKSEN ESITTELY

Haastattelututkimus toteutettiin kevään 2017 aikana. Haastattelututkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kohdeyleisön internet- ja mobiilivalmiudet mahdollisia tulevia kehitysprojekteja varten. Samalla
opinnäytetyön tilaaja saisi tietoa kohdeyleisön toiveista internetpalveluiden osalta. Haastattelun
lopputuloksena luotiin analyysi haastattelumateriaalista ja toimenpidesuositukset.
Haastattelutilaisuuksien määräksi rajattiin kaksi tilaisuutta opinnäytetyön laatijan osalta, mutta tilaaja sai käyttöönsä tilaisuuksissa käytetyn materiaalin. Haastatteluissa käytetty kysymyspatteri oli
joka tilaisuudessa sama ja siinä olevien kysymyksien määrää tai lomakkeen rakennetta ei muutettu
tilaisuuksien välillä.
Tilaajan osalta haastattelutilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat Heljä Aalto ja
Ulla Rasvala. Heljä Aalto toimi yhteyshenkilönä Caritas Säätiö Oy:n osalta ja toimii Caritaksessa
asiakaspalvelupäällikkönä ja palveluohjaajana. Toinen Caritaksen edustaja, Ulla Rasvala, toimi
asiantuntijana suunnitteluvaiheessa ja hoiti alkuvaiheen sopimusten yms. laadinnan. Ulla Rasvalan
tehtävä Caritas Säätiössä oli yhteysjohtaja.
Oulun ammattikorkeakoulun osalta haastattelutilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa toimivat Risto Matinaho sekä Päivi Oja. Matinaho toteutti haastattelut osana Projektityö- kurssia. Haastattelututkimuksesta laadittiin erillinen projektisuunnitelma ja sen etenemistä seurattiin ko. kurssin
aikana. Päivi Oja toimi koulun edustajana ja avusti haastattelumateriaalin laadinnassa ja tilaisuuden suunnittelemisessa. Hän oli myös kevään 2017 aikana opinnäytetyön ohjaaja.
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Haastattelutilaisuudet pidettiin Caritaksen omistamassa Caritas-salissa, joka on osa Caritas-koti
palvelutaloa. Paikka sijaitsee rauhallisessa alueella Oulun Raksilassa. Tarkka osoite oli Kapellimestarinkatu 2. Sali sijaitsee Caritas-kodin alakerrassa pääoven läheisyydessä ja sinne on esteetön pääsy kaikilla talon palveluiden käyttäjillä. Tila on mitoitettu 20-30 asiakkaalle ja siinä voi pitää
erilaisia tilaisuuksia kokouksista tanssi-iltoihin. Tilasta löytyvät valmiit av-laitteistot ja esitysratkaisut. Kuvio 8:ssa on yleiskuva tilasta.

KUVIO 8. Caritas-sali Caritas-Kodissa Oulun Kapellimestarinkadulla.
Valmisteluvaihe aloitettiin tammikuussa 2017 ja se päättyi ensimmäiseen haastattelutilaisuuteen
27.2.2017. Valmisteluvaiheen aikana kerättiin haastatteluun tarvittava materiaali, laadittiin kysymyspatteri ja ohjeistettiin haastattelutilaisuuteen osallistuvat henkilöt. Valmisteluvaiheen lopputuloksia olivat kyselykaavakkeet, siirrettävällä medialla toimitettava esitysmateriaali sekä tilaisuuden
arviointipohja. Tilaaja arvioi materiaalin laadun ja antoi tarvittavat tarkennukset ja korjaukset pidetyissä tarkastelutilaisuuksissa sekä sähköpostilla. Kuvio 9:ssä esitetään haastattelutilaisuuden
yleisjärjestelyt.
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KUVIO 9. Matinahon pitämä haastattelutilaisuus Caritas-salissa 27.2.2017
Kysely toteutettiin jaettujen kyselykaavakkeiden avulla. Haastateltavat tai heidän avustajansa täyttivät kyselylomakkeet lyijykynällä. Tilaisuutta varten oli mahdollista saada käyttöönsä myös sähköinen versio kyselystä, mutta sille ei ollut tarvetta. Kyselytilaisuudessa Risto Matinaho esitteli kysymykset yksi kerrallaan ja näytti samalla esimerkkitapauksia Powerpoint esityksen ja internetyhteyden avulla. Tilaisuus pyrittiin pitämään vuorovaikutteisena yleisön kanssa kysymyksien ja kerronnan avulla. Pidetyt haastattelutilaisuudet videoitiin haastateltavien suostumuksella ja videoita käytettiin tilaisuuksien analysoimiseksi ja todentamiseksi.
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6

KYSELYKAAVAKKEIDEN RAKENNE JA ANALYYSI

Kyselykaavakkeet koostuivat viidestä taustakysymyksestä sekä 25 varsinaisesta kysymyksestä.
Taustakysymykset käsittelivät haastateltavien ikää, sukupuolta ja suhdetta palvelukoteihin ja tietotekniikkaan. Niiden avulla luotiin karkea kuva palvelukotien asukkaiden ikärakenteesta ja omistamista tietoteknisistä laitteista. Taustakysymyksillä luodaan profiili asukkaasta, jonka avulla voidaan
tehdä vertailuja eri muuttujien kesken ja verrata tietoja alkuperäisiin kyselyihin kuten Tilastokeskuksen kyselyyn.
Varsinaiset kysymykset koostuivat kuudesta eri alakategoriasta, jotka olivat:
•

Vertailukysymykset yleisiin tutkimuksiin

•

Sosiaalinen media

•

Palvelut ja tuotteet

•

Tiedonhankinta ja sähköinen asiointi

•

Pelit ja viihde

•

Nostalgia

Kysymysten avulla luotiin kuva eri kategorioiden tunnettavuudesta, käyttötasosta ja valmiudesta
hankkia kyseisiä toimintoja itselleen. Kyselykaavake löytyy opinnäytetyön liitteestä 1.
Kysymysten esittelyyn ja keskusteluun meni tilaisuudessa 45-60 minuuttia. Kyselyn suorittamisen
apuna oli erillinen Powerpoint-esitys, jonka avulla aukaistiin kysymyksissä olleita termejä sekä kuvattiin käyttötapauksia.
Vertailukysymykset käsittelivät yleisesti internetin ja mobiilituotteiden käyttöastetta. Kysymysten
avulla voitiin verrata haastattelutilaisuuksiin osallistuneiden käyttöastetta yleiseen käyttöasteeseen
samassa ikäluokassa. Kysymykset 1-3 kuuluivat kyseiseen kategoriaan. Samalla kerrattiin keskeisimmät termit.
Kysymykset 4-8 keskittyivät sosiaaliseen mediaan. Kysymysten avulla esiteltiin yleisimmät sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, Instagram, YouTube ja yleiset keskustelu- ja kommentointipalstat. Kysymysten avulla kartoitettiin termien tunnettavuutta ja haastateltavien kiinnostuvuutta
mediaan.
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Kysymykset 12, 13, 15, 20, 21 ja 25 käsittelivät internetin kautta tarjottavia palveluita ja tuotteita.
Kysymysten avulla esiteltiin palveluntarjontaväylät, kuten verkkosivujen verkkokaupat, sekä kartoitettiin asiakkaitten ostohistoriaa ja -valmiutta. Samalla kartoitettiin halukkuutta hankkia internetyhteys ja mobiililaite palvelutaloyhteisön kautta.
Tiedonhankintaa ja sähköistä asiointia käsiteltiin kysymyksissä 9, 10,11 ja 24. Kysymysten avulla
esiteltiin internet tiedonhankintaväylänä sekä asiointikanavana. Kysymykset käsittelivät sähköistä
asioimista ja taustatiedonhankintaa sekä ikäihmisten huomioonottamisastetta palveluiden suunnitteluvaiheessa.
Kysymykset 14, 22 ja 23 käsittelivät pelejä ja viihdettä. Kysymysten avulla esiteltiin kyseisten tuotteiden terveysvaikutuksia ja selvitettiin, mitä pelejä haastateltavat tällä hetkellä pelaavat ja mitä he
haluaisivat jatkossa pelata. Lisäksi esiteltiin erilaisia viihdekirjastoja, kuten Yle Areena.
Nostalgiaosuudessa, kysymykset 16-19, haastateltavat saivat kertoa tutustumisestaan puhelimien
ja tietokoneiden maailman. Kysymysten avulla saatiin selvitettyä laitteiden käyttöhistoria ja käyttöaste työelämän ajalta. Samalla selvisi valmius erilaisiin tietoteknisiin kursseihin osallistumisesta.
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7

HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TULOKSET

Haastattelutilaisuuksissa kerätty aineisto siirrettiin sähköiseen muotoon erilliseen Excel-taulukkoon, jonka avulla tuloksia saatiin analysoitua paremmin numeeristen arvojen perusteella. Siirron
jälkeen saatuja tuloksia verrattiin aiemmin tehtyihin yleisiin tutkimuksiin ja omiin olettamuksiin. Kuvio 10:ssä esitetään osa Excel-taulukosta.

KUVIO 10. Haastattelutulosten pohjalta tehdyn Excel-kaavion osa.
Vastaajien ikähaarukka oli 68 – 87 vuoden välillä keski-iän ollessa 80,1 vuotta haastatteluhetkellä.
Näin ollen haastateltavat edustavat hyvin ikäihmisiä. Voidaan mielestäni olettaa, että palvelutaloasujat ovat yleisestikin hieman keskiarvoa iäkkäämpiä ikäihmisiä, koska työstä eläkkeelle jäävät
ihmiset pärjäävät todennäköisesti useita vuosia kotonaan. Vasta toimintakyvyn ja terveyden heiketessä ihmiset hakeutuvat palvelutalojen piiriin.
Vastaajista 75 prosenttia oli naisia. Naisten korkeampi elinajanodote ei täysin selitä osallistujien
naisvaltaisuutta. Kenties naiset ovat aktiivisempia osallistumaan vastaavanlaisiin tilaisuuksiin, jotka
eivät täysin liity heidän päivittäisiin rutiineihin palvelutalojen arjessa tai kyseisen Caritas-kodin
asukkaista valtaosa on naisia. Tutkimalla asukkaiden sukupuolijakautumaa ja osallistumisluetteloita eri tilaisuuksissa saataisiin asiaan vastaus. Nyt siihen ei ollut mahdollisuutta ajanpuutteen
vuoksi.
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56 prosenttia vastaajista oli kyseisen palvelutalon asukkaita. 18 prosenttia oli jonkun toisen palvelutalon asukas ja loput 25 prosenttia ilmoittivat asuvansa omassa asunnossa ja käyttävänsä Caritas-kodin tarjoamia palveluita. Tämän perusteella palvelutalot keräävät asukkaita tarjoamiensa palveluiden piiriin myös lähialueelta toisista palvelukodeista ja yksityistalouksista. Tästä on hyötyä
palveluntarjoajalle, joka voi tällöin keskittää toimintansa suurempiin palvelutaloyhteisöihin.
Valtaosa haastatelluista oli palvelutalojen asukkaita. Asumisaika nykyisessä asunnossa vaihteli
alle vuodesta seitsemääntoista vuoteen. Pisimpään nykyisessä palvelutalossa asunut henkilö oli
ollut samassa palvelutaloasunnossa kolmetoista vuotta, mikä on jo aika pitkä aika. Keskimääräinen
asuinaika nykyisessä osoitteessa oli noin seitsemän vuotta, huomioitiin omassa asunnossa asujat
tai ei. Seitsemän vuoden sitoutuminen on mielestäni pitkä aika, ja täten palvelutalon henkilökunnan
voisi ajatella tekevän asiakkaiden kanssa pitkiä palvelusopimuksia myös tietoteknisten palveluiden
osalta.
TAULUKKO 5. Kyselytutkimukseen vastanneiden omistamat laitteet.
Omistatko tietokoneen

10

/ 16

Tabletin

6

/ 16

Älypuhelimen

3

/ 16

Matkapuhelimen

12

/ 16

Valtaosa kyselyyn vastanneista omisti tietokoneen ja matkapuhelimen. Tietokoneet olivat pääasiassa kannettavia tietokoneita, mutta myös pöytätietokoneita oli käytössä. Osa vastaajista käytti tai
oli käyttänyt yhteiskäytössä olevaa tietokonetta. Osa yhteiskäytössä olevista koneista oli poistettu
käytöstä, koska niiden katsottiin olevan tietoturva-asioiden suhteen vaikeita ylläpitää ts. tietokoneita oli mahdollista käyttää identiteetti- ja informaatiovarkauksiin. Uudenaikaisia mobiililaitteita eli
tabletteja ja älypuhelimia omisti alle puolet vastanneista. Tilaisuudessa annetun palautteen perusteella tabletteja oli aluksi vaikea käyttää, mutta opittuaan käyttämään ne korvasivat valtaosan tietokoneiden tarpeista.
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7.1

Vertailukysymykset

Kysymykset 1-3 olivat sisällöltään samansuuntaisia kuin Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön
tieto- ja viestintätekniikan käyttö- julkaisussa esitetyt kysymykset. Kyseinen tutkimus oli suoritettu
haastattelututkimuksena puhelimitse ja siihen vastasi noin 4850 henkilöä. Tilasto kuvaa väestön ja
kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja kehitystä Suomessa vuonna 2015. Samansisältöinen kysely suoritetaan vuosittain, mutta aihealueiden painotukset vaihtelevat. Kyselyitä on suoritettu vuodesta 1996 lähtien. (SVT: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, 43-44)
TAULUKKO 6. Kysymyksien 1 ja 2 vertailu SVT:n kysymyksiin
Kysymys

On
tänyt

Kysymys 1 Oletko käyttänyt

käyt- Vastaajien
lkm

Prosenttia vas- SVT:n jul- SVT:n jultanneista

kaisu 65- kaisu 7574 v

89 v

12

/16

75 %

69 %

31 %

8

/16

50 %

12* %

4* %

internettiä viimeisen kolmen
kuukauden aikana?
Kysymys 2 Oletko käyttänyt
tablet tietokonetta viimeisen
kolmen kuukauden aikana?
* SVT:n kysymys: Käyttänyt tablettitietokoneella internetiä muualla kuin kotona tai työpaikalla viimeisten 3 kk aikana
Kysymys 1 koski vastanneiden internetin käyttöä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Mikäli vastannut oli käyttänyt internettiä ko. aikajaksolla, vastaus oli myöntävä. Kolmen kuukauden aikajakso
on riittävän pitkä aika erottelemaan satunnaiskäyttäjät ja henkilöt, jotka eivät käytä internettiä ollenkaan. Pienempi ajanjakso voisi aiheuttaa vaihtelua vastauksissa, koska esimerkiksi kesä- ja
talviajan harrastukset poikkeavat suuresti toisistaan. Palvelukodissa järjestetyssä kyselyssä internetin käyttäjiä oli enemmän kuin vastaavissa ikäluokissa. Keski-iän ollessa n. 80 vuotta vertailuluku
SVT:n tutkimuksessa oli 31 prosenttia, palvelukodissa luku oli 75 prosenttia, eli yleistutkimuksessa
oli 44 prosenttia pienempi käyttöprosentti. Syitä eroon lukujen vertaaminen ei kerro, mutta SVT:n
tutkimuksesta selviää, että käyttöprosentti on jatkuvassa kasvussa kaikissa ikäluokissa eli internetin käyttö yleistyy. Palvelukodin asukkailla korkeampi käyttöprosentti voi johtua esimerkiksi kodin
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tuen puuttumisesta eli joudutaan menemään internetiin itse, elämänmuutoksesta tutuista kotiympäristöstä pienempään kotiin tai yhteisön esimerkistä eli kanssa-asujien kokemuksista.
Kysymys 2 koski tablettilaitteiden käyttöä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kysymys ei ollut
identtinen SVT:n tutkimuksen kanssa, koska siinä ei puhuttu internetin käytöstä eikä kodin ulkopuolella toimimisesta. Kysymystä verrataan kahteen SVT:n kysymykseen, joista toinen esitetään
seuraavassa kappaleessa. Verrattaessa kysymystä Taulukossa 6 esitettyyn kysymykseen havaitaan tablettilaitteen käytön olevan yleistä palvelutalossa asuvien keskuudessa. Joka toinen palvelutalon asukas käyttää tablettilaitetta ja siitä saadut kokemukset ovat positiivia. Kaikilla myönteisesti
kysymykseen vastanneista ei ole omaa tablettia eli henkilö on käyttänyt toisen asukkaan tai sukulaisen tablettia. SVT:n tutkimuksessa internetiä tabletilla kodin tai työpaikan ulkopuolella on 75-89
vuotiaiden ikäluokasta käyttänyt vain neljä prosenttia. 65-74 vuotiaiden keskuudessa lukema on 12
prosenttia. Käyttö kyseisellä tavalla on äärettömän harvinaista. Palvelutalossa asuvien keskuudessa puolella vastanneista oli tabletti ja keskustelujen perusteella niissä oli myös internetyhteys.
Käyttäjät käyttävätkin tabletteja todennäköisesti asunnoissaan ja yhteisissä tiloissa, ei niinkään ulkona liikkuessaan. Tilaisuudessa esiteltiin mahdollisuuksia mm. valokuvaamiseen ja palveluiden
varaamiseen, jolloin tabletin voidaan ajatella kulkevan myös mukana.
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TAULUKKO 7. Kysymyksien 2 ja 3 vertailu SVT:n kysymyksiin
Kysymys

On
tänyt

Kysymys 2 Oletko käyt-

käyt- Vastaajien
lkm

Prosenttia

SVT:n

SVT:n

vastanneista

tutkimus

tutkimus

65-74

74-89
12 %

8

/16

50 %

28 %*

10

/16

62,5 %

(kaikki kotitaloudet)

tänyt tablet tietokonetta
viimeisen kolmen kuukauden aikana?
Kysymys 3. Onko sinulla internet yhteyttä

82 % **

matkapuhelimessa, tablet laitteessa tai tietokoneessa?
*
Kuuluu
talouteen,
jossa
on
tablettitietokone,
%-osuus
** Internet-liittymien lukumäärä kotitalouksissa 2015, %-osuus kotitalouksista

väestöstä

1)

Vertaamalla tablettitietokoneen käyttöastetta palvelutaloasujien kesken SVT:n potentiaalisiin käyttäjiin huomataan palvelutaloasujien olevan aktiivisempia käyttäjiä. Palvelutaloasujista puolet ovat
käyttäneet tablettitietokonetta viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun SVT:n kyselyyn vastanneista vain 28 prosenttia 65-74 vuotiaista ja 12 prosenttia 74-89 vuotiaista asuu taloudessa, jossa
käyttö on mahdollista. Suurempaan käyttöasteeseen liittyy mielestäni samat syyt kuin internetkäytön suhteen. Syitä ovat todennäköisesti muuttaminen palvelutalon asukkaaksi sekä yhteisön esimerkki. Siirtyminen pois omasta kotipiiristä pakottaa muutoksiin yhteydenpidossa ja sosiaalisten
verkkojen ylläpidossa. Enää ei voi pyytää sukulaiselta tai naapurilta apua, vaan ongelmat on ratkaistava itse. Internetyhteyksiä palvelutalon asukkailla oli lähes yhtä paljon kuin keskimäärin Suomessa.
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7.2

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kysymykset käsittelivät yleisimpiä sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Instagram, YouTube ja yleiset keskustelu- ja kommentointipalstat. Kysymysten avulla haluttiin kartoittaa eri kanavien tunnettavuutta ja vastaajien mielenkiintoa kyseisten kanavien käyttämiseen. Taulukossa kahdeksan esitetään kysymykset ja vastaukset sekä vastaajan halu saada lisätietoa aiheesta. Vastauksien avulla voidaan suunnitella tarjottavia palveluita ja koulutuksen aiheita.
TAULUKKO 8. Sosiaalisen median kysymykset ja vastaukset
Kysymys

On käyt- Vastaajien Prosenttia
tänyt

Kysymys 4 Oletko käyttänyt tai

lkm

Haluaa

Haluaa

vastanneista lisätietoa lisätietoa
lkm

%-osuus

7

/16

43,75 %

3

18,75 %

9

/16

56,25 %

0

0%

7

/16

43,75 %

2

12,5 %

5

/16

31,25 %

1

6,25 %

8

/16

50 %

1

6,25 %

nähnyt julkaisuja Facebookista?
Kysymys 5 Oletko julkaissut tai
nähnyt sukulaisten kuvia kuvapalveluissa?
Kysymys 6 Oletko tehnyt tai
nähnyt itsetehtyjä videoita YouTube tai muissa palveluissa?
Kysymys 7 Oletko osallistunut
internetissä tapahtuvaan keskusteluun keskustelu-kanavilla,
lehtien kommentointi-osuuksissa tai muissa yhteyksissä?
Kysymys 8 Oletko osallistunut
puheluun tai videopuheluun ulkomaille esim. Skypen välityksellä?
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Kyselyn perusteella kuvapalvelut ja videopuhelut olivat yleisimpiä sosiaalisen median kanavia, joita
ikäihmiset käyttivät. Edellä mainitut palvelut on tarkoitettu nimenomaan yhteydenpitoon tuttujen
henkilöiden kanssa, mikä voi selittää niiden yleisyyttä. Ikäihmiset asuvat uudessa ympäristössä ja
yhteydenpitoon on nykyaikana useita eri mahdollisuuksia myös tietotekniikan saralla. Myös muut
sosiaalisen median kanavat olivat aika yleisesti käytössä.
Kysymysten yhteydessä vastaajalla oli mahdollisuus rastittaa myös vaihtoehto ”asia kiinnostaa minua”. Myönteiset vastaukset on esitetty taulukossa kohdassa ”haluaa lisätietoa”. Facebook keräsi
kolme myönteistä vastausta, muut vähemmän. Mikäli ikäihmisille halutaan esitellä sosiaalisen median palveluita, kyselyn perusteella kannattaisi aloittaa Facebook-osuudella.

41

7.3

Palvelut ja tuotteet

Palvelut ja tuotteet osiossa pyrittiin esittelemään palveluita, joita kyseisen palvelutalon asukkaat
käyttäisivät todennäköisimmin. Esiteltävät palvelut olivat esim. terveyden- ja hyvinvoinninpalvelut,
kulttuuripalvelut ja matkustamiseen liittyvät palvelut. Taulukossa 9 on esitelty kysymykset ja vastaukset.
TAULUKKO 9. Palvelut ja tuotteet osion kysymykset ja vastaukset
Kysymys

On käyt- Vastaajien Prosenttia
tänyt

Kysymys 12 Oletko koskaan ostanut

lkm

Haluaa

Haluaa

vastanneista lisätietoa lisätietoa
lkm

%-osuus

5

/16

31,25 %

0

0%

11

/16

68,75 %

0

0%

6

/16

37,5 %

1

6,25 %

4

/16

25 %

2

12,5 %

tuotteita tai palveluita internetistä?
Kysymys 13 Tiedätkö että internetin
avulla voi ottaa etäyhteyden, vaikka
lääkärin vastaanotolle?
Kysymys 15 Oletko hankkinut lippuja
julkisiin kulkuneuvoihin, elokuviin, teatteriin, tapahtumiin tai ulkomaan matkustamiseen internetin avulla?
Kysymys 20 Haluaisitko hankkia internet yhteyden yhteisösi kautta?
Kysymys 21 Paljonko olisit valmis

Vaihteluväli 0-20 €, keskiarvo 6,43€, mediaani 5.

maksamaan yhteisöllesi internet yhteydestä ja tablettilaitteesta kuukaudessa?
Kysymys 25 Mitä palveluita ja tuotteita

Terveys-, pankki- ja postipalvelut, tarjouksia paikallisiin kauppoihin.

haluaisit internetistä ja tablettilaitteelta?

Kysymysten perusteella etenkin pankkipalvelut ja terveyspalvelut kiinnostavat ikäihmisiä. Kolmasosa vastanneista oli ostanut tuotteita ja palveluita sekä lippuja internetin välityksellä. Määrä on
mielestäni suuri ja sitä olisi hyvä hyödyntää esimerkiksi toimintapäivien yhteydessä. Suunnittelemalla tilaisuuksia, joihin osallistutaan ryhmänä, voitaisiin liput ostaa henkilökohtaisesti osaavan
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henkilökunnan avustuksella jo etukäteen. Tällöin ei tarvitsisi siirtää rahaa palvelukodille tai varautua maksamiseen paikan päällä.
Etäyhteydestä terveys- ja lääkäripalveluihin olivat tietoisia lähes kaikki vastanneet. Caritas-kodissa
on todennäköisesti käytetty kyseistä palvelua tai henkilöt ovat tutustuneet aiheeseen jo ennen palvelukotiin siirtymistä. Koska palvelu on tuttu, voidaan samaa kanavaa pitkin tarjota myös muita
palveluita, kuten esimerkiksi kuntoilu- ja hyvinvointipalveluita.
Internetyhteyden palvelutalon kautta oli valmiita hankkimaan 25 prosenttia vastanneista. Tämä oli
ensimmäinen kerta, kun asia otettiin esille, mutta se herätti keskustelua. Vastaajat olivat valmiita
maksamaan internetyhteydestä ja päätelaitteesta maksimissaan 20 euroa. Osa vastaajista ilmoitti
suoraan, että ei enää tässä iässä tarvitse ko. laitteita, koska ei ole aikaisemminkaan tarvinnut.
Nykyinen malli, jossa jokainen asukas hankkii yhteyden itse tai sukulaisten avustamana sisälsi paljon ongelmia. Esimerkiksi oikeantasoisen liittymän hankinta ja suuret erot hinnoittelussa koettiin
ongelmaksi. Mahdollisia toimenpiteitä liittymän ja tabletin tarjoamiseksi palvelutalon kautta on pohdittu johtopäätökset osiossa.
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7.4

Tiedonhankinta ja sähköinen asiointi

Tiedonhankinta ja sähköinen asiointi osuudessa pyrittiin kartoittamaan asukkaiden osaamistasoa
tiedonhankinnassa ja virtuaalisten palvelukanavien hyödyntämisessä. Taulukossa 10 esitetään kysymykset ja vastaukset aihealueesta.
TAULUKKO 10. Tiedonhankinta ja sähköinen asiointi osion kysymykset ja vastaukset
Kysymys

On käyt- Vastaajien Prosenttia
Haluaa lisätie- Haluaa litänyt
lkm
vastanneista toa, lkm
sätietoa
%-osuus

Kysymys 9 Oletko hakenut tie- 7
toa sukulaisten ja ystävien julkaisemista artikkeleista tai järjestämistä tapahtumista?

/16

43,75 %

2

12,5 %

Kysymys 10 Oletko koskaan asi- 10
oinut sähköisesti virastojen
kanssa (Kela, Vero.fi, vakuutusyhtiöt, pankkilaitokset)

/16

62,5 %

2

12,5 %

Kysymys 11 Oletko hakenut in- 10
ternetistä lisätietoa jostain tuotteesta tai palvelusta?

/16

62,5 %

2

12,5 %

Internetin hyödyntäminen tiedonhaussa ja asioimisessa oli yllättävän yleistä vastanneiden kesken.
Yli puolet olivat käyttäneet internetiä sähköisessä asioinnissa ja tiedonhankinnassa tuotteista tai
palveluista. Sähköinen asiointi yleistyy kaikissa ikäluokissa ja osa palveluista on siirtynyt jo lähes
kokonaan internetissä toteutettavaksi. Tunnetuimpia palveluita ovat pankkipalvelut ja Kela:n palvelulomakkeet. Valtaosa nykyisin tarjottavista asiointipalveluista on mahdollista suorittaa myös internetissä istuntojen tai lomakkeiden avulla, luotettavaan tunnistautumiseen käytetään henkilökohtaisia pankkitunnuksia.
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Tiedonhakemisen suosiota selittää mielestäni internetin rooli 1990- ja 2000- luvulla. Internetin alkutaipaleella pääasiallinen sisältö oli erilaisten yhdistysten ja yritysten kotisivut, joista on haettu
palvelukuvauksia ja yhteystietoja. Vasta älypuhelimien ja tablettien yleistyttyä internet on ollut yleinen kohtaamis- ja esiintymispaikka, jossa korostetaan omaa sisällöntuotantoa ja ajantasaisuutta.
Ikäihmiset ovat kasvaneet internetin rinnalla ja huomanneet sen hyödyllisyyden tiedonhankinnassa, sosiaalinen ulottuvuus on heille ja meille muillekin uutta.
Sukulaisiin liittyvistä julkaisuista ja tapahtumista oli hakenut 43 prosenttia vastanneista. Internet on
hyvä tiedonvälityskanava myös sukulaisten ja ystävien keskuudessa, mutta tieto täytyy koostaa
jonnekin helposti saatavaan paikkaan, kuten Facebook- kanavalle tai WhatsApp- ryhmään. Ikäihmiset eivät ole tottuneet vielä hyödyntämään edellä mainittuja kanavia yhtä tehokkaasti kuin esim.
X-, Y-, ja Z- sukupolvet.
Tiedonhankintaan liittyen ikäihmisiltä kysyttiin heidän huomioimisesta internetpalveluita ja laitteita
suunnitellessa. Valtaosa vastanneista vastasi vähän tai ei ollenkaan. Tämä on todennäköisesti aivan totta, koska ikäihmiset eivät ole tuotteiden pääasiallinen kohderyhmä. Mielestäni Suomessa
tähän epäkohtaan tulisi puuttua ja osa palveluntarjoajista on asiaan puuttunutkin. Esim. pankkipalveluita suunnitellessa on otettu eri kohderyhmiä mukaan suunnitteluun ja testaamiseen, kuten esimerkiksi Oulun Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä ”Koulutustapahtuma ja opas Oulun OP:lle
OP-mobiilisovelluksesta”- kuvataan. (Heikkinen, A 2014)
Ikäihmisille rakennetaan myös helppokäyttöisiä puhelin ja tablettimalleja (DORO) sekä sovelluksia,
joilla käyttö yksinkertaistuu ja helpottuu. Kyseisten laitteiden ja toimintojen markkinointi ei tosin
saavuta kaikkia tarvitsijoita, jolloin henkilöillä voi tulla tehtyä virhehankintoja liian monimutkaisten
tai eri käyttötarkoitukseen suunniteltujen laitteiden kanssa. Mielestäni ikäihmisille hankittaessa laitteita, tulisi niiden olla kestäviä, yksinkertaisia ja mahdollisimman samankaltaisia yhteisössä, jolloin
vertaistuki toimisi. Esittelyillat eri vaihtoehtojen välillä olisivat paras tapa tiedottaa ja markkinoida
tuotteita.
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7.5

Pelit ja viihde

Pelit ja viihde- osuudessa selvitettiin asukkaiden viihdekäyttäytymistä. Taulukossa 11 esitetään
asiakkaiden omistamat pelilaitteet.
TAULUKKO 11. Käytetyt alustat pelaamisessa. Haastattelun tulokset.
Kysymys 14 Oletko pelannut pelejä

On pelannut

Vastaajien lkm

Prosenttia
tanneista

tietokoneella

8

/16

50 %

tabletilla

3

/16

18,75 %

älypuhelimella

0

/16

0%

matkapuhelimella

3

/16

18,75 %

vas-

Tietokone oli yleisin pelialusta vastanneiden kesken. 50 prosenttia vastaajista oli käyttänyt tietokonetta pelaamiseen ja keskustelun perusteella käytetyt pelit olivat Windowsin peruspelejä, kuten
Solitaire ja Minefield. Pelit ovat sellaisia, mitä voi pelata myös ilman tietokonettakin eli korttipelejä
ja lautapelejä. Esille nousi myös se, että osaaminen pelien hankintaan ja asentamiseen on puutteellista, mutta mielenkiintoa niitä kohtaan on. Omaa puhelintaan tai tablettia oli pelialustana käyttänyt 18,75 prosenttia vastanneista eli vähemmistö. Älypuhelinta ei kukaan pitänyt pelialustana.
Ikäihmisillä ei todennäköisesti ole käytössä älypuhelimia vaan käytetään useaa eri laitetta eri tarkoitukseen, kuten puhelinta yhteydenpitoon ja hälyttämiseen sekä tietokonetta verkossa asioimiseen.
Vastaukset kysymykseen ”Mitä pelejä ja viihdettä haluaisit käyttää internetissä ja tablettilaitteella?”
olivat samantyyppisiä kuin pelialusta kysymyksessä. Ikäihmiset pelasivat ja halusivat pelata tosimaailman pelien virtualisoituja versioita. Ristikoita, korttipelejä ja lautapelejä.
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Viihdeosuudessa kysyttiin ”Mitä ohjelmia tai kuunnelmia seuraat tai haluaisit seurata tablettilaitteella?” 31 prosenttia vastanneista halusi käyttää tablettia median seurantaan. Valtaosa halunneista ilmoitti seurattaviksi ohjelmiksi Yle Areenan palvelut sekä uutiskanavat. Yle Areena oli hyvin
tunnettu kanava vastanneiden kesken. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että ikäihmiset seuraavat
pääasiallisesti Ylen kanavia ja MTV3- kanavaa televisiosta.

7.6

Nostalgiaosuus

Nostalgiaosuudessa kysyttiin ihmisiltä heidän tutustumisestaan ja vuorovaikutuksestaan eri laitteiden välillä.
Ensimmäisen puhelimen hankinta-aika vaihteli 1950- luvusta 2000-luvun taitteeseen. Osa vastaajista myönsi, että heillä oli ollut puhelin aina ja kännykkäkin jo 1990-luvun alussa. Osa vastaajista
oli hankkinut gsm-puhelimen vasta vuonna 1999. Keskimäärin puhelin oli hankittu vastaajien keskuudessa vuonna 1984.
Tietokoneeseen oli tutustuttu vastaajien keskuudessa 1980- ja 2010-lukujen välissä, keskimäärin
vuonna 1995. Osa henkilöistä oli tutustunut tietokoneeseen työn ohessa toimiessaan esimerkiksi
opettajan tehtävissä, osa oli tutustunut tietokoneisiin kotiväen ja sukulaisten kautta. Tietokone todettiin tärkeäksi välineeksi nykypäivänä.
Tietokonekursseilla oli ollut 56 prosenttia vastanneista. Kursseja tarjottiin useita eri kanavia pitkin,
kuten työpaikan järjestämät koulutustilaisuudet, asuinpaikalla tarjottavat kurssit sekä palvelukodin
kautta tarjottavat kurssit. Kurssien järjestämistä pidettiin hyvänä asiana, tosin aina ei ollut selvyyttä,
mitä tilaisuudet koskisivat.
43 prosenttia vastanneista oli tarvinnut tietokonetta työtehtävissään. Osa piti sitä hyvänä asiana,
osa oli saanut jo tarpeeksi tietokoneista työelämässä ja jättäneet ne suosiolla pois eläkepäivien
arjesta.
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET

Johtopäätökset osiossa pyrin kartoittamaan mahdolliset toimintatapamallit, joita hyödyntämällä palvelukoti voi avustaa ikäihmisiä heidän internet- ja mobiilipalveluiden saamisessa. Luomalla hyvä
palvelukonsepti palvelukoti voi parantaa asukkaiden viihtymistä ja mahdollisesti hankkia uusia asiakkaita. Puskaradio toimii hyvänä markkinointikanavana, varsinkin kun sitä on tehostettu sähköisillä väylillä. Oman näkemykseni mukaan hyviä toimintatapamalleja on kolme vaihtoehtoa, joissa
palvelutalon sitoutumiseen laitteiden hankinnassa ja ylläpidossa on eri tasoja.
Kevyimmässä vaihtoehdossa palvelutalo toimii informoijana. Informoija- mallissa palvelutalo kerää
asiakkailtaan tiedot heidän käyttämistään laitteista ja internetyhteyksistä ja vertaa niitä markkinoilla
oleviin vaihtoehtoihin. Toteutetun vertailun avulla asiakkaat tai heidän avustajansa voivat vaihtaa
kokemuksiaan ja päivittää liittymänsä halvempaan tai paremmin toimivaan. Samalla asukkaat saavat tietoa toistensa kokemuksista ja käyttötavoista ja voivat toimia vertaistukena.
Mallin plussat:
+ Käytännössä ilmainen palvelutalolle
+ Tasavertaisuus, hankinnat yms. vapaaehtoisia
+ Ei sido ylläpitoon tai hankintaan
Mallin miinukset
- Asukkailla laaja kirjo laitteita ja liittymiä
- Yksittäinen asiakas heikoilla riitatilanteissa
- Palvelutaloa ei voi markkinoida tietotekniikan perusteella
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Keskitason toimintatapamallissa palvelutalo toimii hankkijana. Hankkija- mallissa palvelutalo kerää
tietoa eri internetyhteyksistä ja tablettilaitteista. Tiedonhankinnan jälkeen palvelutalossa suoritetaan kartoitus mahdollisista asiakkaista ja heidän toiveistaan. Kartoituksen perusteella voidaan
pyytää laitetoimittajilta demotilaisuus, jossa asukkaat pääsevät itse testaamaan laitteita ennen ostopäätöstä. Demotilaisuuden jälkeen otetaan sitovat ilmoittautumiset laite- ja internetyhteyden hankintaan ja tehdään tarjouspyyntö eri toimittajille. Tarjousten perusteella suoritetaan ryhmähankinta.
Mallin plussat
+ Yhtenevä laitekanta
+ Asiakkaat ovat päässeet testaamaan laitteita ennen hankintaa
+ Ryhmähankinnassa saadaan tuotteet halvemmalla
+ Vertaistuki
Mallin miinukset
- Eriarvoisuus (Kaikki asukkaat eivät välttämättä hanki tuotetta)
- Palvelutaloa ei voi markkinoida täysin tietotekniikan perusteella, hanketoiminta voidaan mainita
Kolmas vaihtoehto sitouttaa palvelutaloa eniten. Kyseessä on Palvelu-malli. Palvelu- mallissa tietotekniset ratkaisut tarjotaan osana asumiskokonaisuutta. Hankitut laitteet ovat palvelutalon omaisuutta ja niitä ylläpidetään ja vaihdetaan palvelutalon toiveiden mukaisesti. Myös internetliittymä on
palvelutalon kautta tarjottu, ja se voi olla myös pelkkä Wifi-yhteys. Palvelumallissa asukkaat saavat
laitteet käyttöönsä esimerkiksi panttia vastaan ja maksavat käytöstä osana palvelutalon vuokra- ja
palvelukuluja.
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Mallin plussat
+ Yhtenäinen laitekanta, jota voi ylläpitää ja muokata palvelutalon toiveiden mukaisesti
+ Kaikilla samat oikeudet, laitteet kuuluvat osana tarjottavista palveluista
+ Asukkaalle säännölliset ja kohtuuhintaiset kulut laitteista
+ Voidaan markkinoida yhtenä palveluista
Mallin miinukset
- Laitehankinnat sitovat rahaa palvelutalolta ja aikaa it-tuelta
- Laitteiden uusiminen palvelutalon vastuulla
- Wifi yhteys (mikäli valittu) toimii vain palvelutalon alueella
- Yksityisyyden turvan yms. huomioiminen laitteiden jakamisessa ja vaihdoissa
Palvelutalon kannattaa mielestäni valita jokin yllä olevista vaihtoehdoista ja keskustella asiasta
oman it-tukensa kanssa. Varsinkin laitehankinnan eri vaihtoehdot ja yksityisyydenturva ovat asioita,
jotka on syytä kartoittaa valmiiksi ennen palveluiden tarjoamista. Joka tapauksessa jokainen esitelty toimintatapamalli on muutos parempaan. Palveluiden tarjoaminen on osa huolenpitoa ja välittämistä.
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PALVELUTALOSSA KÄYTETTY KYSELYKAAVAKE

LIITE 1

Taustakysymykset

Ikä

_________________________

Sukupuoli

_________________________

Nykyinen palvelukoti

_________________________

Asumisvuodet nykyisessä paikassa

_________________________

Omistatko
[ ] Tietokoneen

[ ] Tabletin

[ ] Älypuhelimen [ ] Matkapuhelimen

Kysymys 1. Oletko käyttänyt internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana?
[ ] Kyllä

[ ] En

Kysymys 2. Oletko käyttänyt tablet tietokonetta viimeisen kolmen kuukauden aikana?
[ ] Kyllä

[ ] En

Kysymys 3. Onko sinulla internet yhteyttä matkapuhelimessa, tablet laitteessa tai
tietokoneessa?
[ ] Kyllä

[ ] Ei

Kysymys 4. Oletko käyttänyt tai nähnyt julkaisuja Facebookista?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 5. Oletko julkaisut tai nähnyt sukulaisten kuvia kuvapalveluissa? (Instagram, facebook)
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua
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Kysymys 6. Oletko tehnyt tai nähnyt itsetehtyjä videoita YouTube tai muissa palveluissa?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 7. Oletko osallistunut internetissä tapahtuvaan keskusteluun keskustelukanavilla, lehtien kommentointiosuuksissa tai muissa yhteyksissä?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 8. Oletko osallistunut puheluun tai videopuheluun ulkomaille esim.
Skypen välityksellä?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 9. Oletko hakenut tietoja sukulaisten ja ystävien julkaisemista artikkeleista tai järjestämistä tapahtumista?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 10. Oletko koskaan asioinut sähköisesti virastojen kanssa (Kela,
Vero.fi, vakuutusyhtiöt, pankkilaitokset).
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 11. Oletko hakenut internetistä lisätietoa jostain tuotteesta tai palvelusta?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 12. Oletko koskaan ostanut tuotteita tai palveluita internetistä?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 13. Oletko tietoinen, että internetin avulla voi ottaa etäyhteyden, vaikka
lääkärin vastaanotolle?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 14. Oletko pelannut pelejä puhelimella, tabletilla tai tietokoneella?
[ ] Tietokoneella [ ] Tabletilla [ ] Älypuhelimella [ ] Matkapuhelimella
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Kysymys 15. Oletko hankkinut lippuja julkisiin kulkuneuvoihin, elokuviin, teatteriin, tapahtumiin tai ulkomaan matkustamiseen internetin avulla?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 16. Milloin hankit ensimmäisen puhelimen?

Kysymys 17. Milloin tutustuit ensi kertaa tietokoneeseen?

Kysymys 18. Oletko ollut atk-laitteiden käyttökoulutuksessa tai kurssilla?

Kysymys 19. Oletko käyttänyt tietokonetta työssä tai opiskelussa?

Kysymys 20. Haluaisitko hankkia internet yhteyden yhteisösi kautta?
[ ] Kyllä

[ ] En

[ ] Asia kiinnostaa minua

Kysymys 21.Paljonko olisit valmis maksamaan yhteisöllesi internet yhteydestä ja
tablet laitteesta kuukaudessa?
[ ] En mitään

[ ] alle 10 € [ ] 10-20 € [ ] yli 20 €

Kysymys 22. Mitä pelejä ja viihdettä haluaisit käyttää internetissä ja tablet laitteelta?

Kysymys 23. Mitä ohjelmia tai kuunnelmia seuraat tai haluaisit seurata tablet laitteella?

Kysymys 24. Kuinka hyvin ikäihmiset otetaan huomioon internetpalveluissa ja
tablet- laitteiden suunnittelussa?
[ ] Ei ollenkaan

[ ] Vähän [ ] Kohtalaisesti [ ] Hyvin [ ] En tiedä

Kysymys 25. Mitä palveluita ja tuotteita haluaisit internetistä ja tablet laitteelta?
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Kuka lataa ohjelmat?
Areena
2
15 0,9375
1

Ikä
Sukupuoli
Asuinpaikka
Asumisvuodet nykyisessä asunnossa
Omistatko tietokoneen
Tabletin
Älypuhelimen
Matkapuhelimen
Kysymys 1 Oletko käyttänyt
Kysymys 2 Oletko käyttänyt tablet
Kysymys 3 Onko sinulla
Kysymys 4 Oletko käyttänyt tai
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 5 Oletko julkaissut tai
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 6 Oletko tehnyt tai nähnyt
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 7 Oletko osallistunut
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 8 Oletko osallistunut
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 9 Oletko hakenut tietoa
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 10 Oletko koskaan asioinut
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 11 Oletko hakenut
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 12 Oletko koskaan ostanut
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 13 Oletko tietoinen, että
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 14 Oletko pelannut pelejä
tabletilla
älypuhelimella
matkapuhelimella
Kysymys 15 Oletko hankkinut lippuja
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 16 Milloin hankit
Kysymys 17 Milloin tutustuit ensi
Kysymys 18 Oletko ollut atkKysymys 19 Oletko käyttänyt
Kysymys 20 Haluaisitko hankkia
Asia kiinnostaa minua
Kysymys 21 Paljonko olisit valmis
Kysymys 22 Mitä pelejä ja viihdettä
Kysymys 23 Mitä ohjelmia tai
Kysymys 24 Kuinka hyvin ikäihmiset
Kysymys 25 Mitä palveluita ja
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