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Seniori surffaa netissä turvallisesti

Avainsanat: digitalisaatio, osaaminen, vuorovaikutus 

Covid19-kriisi eristää erityisesti ikäihmiset nyt neljän seinän sisälle. Kaikki mahdolliset suojautumiskeinot on otettava käyttöön, jotta ihmisten 
terveys säilyy. Tilanne on vakava. Päivittäiset rutiinit muuttavat muotoaan, sosiaaliset kontaktit ja liikkuminen saattavat vähentyä, 
yksinäisyyden tunne voi nostaa päätään. Tilanne voi kestää vielä kuukausia. 

Tässä ajassa digitaidoista on hyötyä. Teknologia mahdollistaa yhteydenpidon muihin, tarjoaa ajanvietettä ja uusia mahdollisuuksia olla 
aktiivinen sekä osallistua esimerkiksi verkkovälitteisiin harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Lisäksi internetiä voi hyödyntää 
arkiasioiden hoidossa, kuten pankki- ja terveyspalveluiden sekä ostosten tekemisessä.

"Senioreiden netin käyttöön haasteita tuovat muun muassa tietoturvallisuusriskeihin liittyvät seikat sekä arkuus käyttää netin 
monipuolisia mahdollisuuksia."

Ikäihmiset edustavat yhä suurenevaa tietoteknologian käyttäjäryhmää. Teknologian hyödyistä huolimatta osa ikäihmisistä kokee epävarmuutta 
sen ääressä.

Turun ammattikorkeakoulun BESS-hankkeessa olemme kansainvälisten kumppaneidemme kanssa pyrkineet vahvistamaan vanhenevan 
väestön digitaitoja sekä rohkeutta käyttää tekniikan tuomia mahdollisuuksia arjessaan.

− Olemme havainneet, että senioreiden netin käyttöön haasteita tuovat muun muassa tietoturvallisuusriskeihin liittyvät seikat sekä arkuus
käyttää netin monipuolisia mahdollisuuksia.

Huolehdi turvallisesta netin käytöstä

Tärkeää turvallisessa netin käytössä on huolehtia, että tietokoneen virustorjuntaohjelmat ja palomuuri ovat ajan tasalla. On myös muistettava, 
etteivät viranomaiset ja luotettavat palveluntarjoajat, kuten poliisi tai pankki, kysele tai tarvitse pankkiasioinnin tai sähköpostin tunnuslukuja 
tai salasanoja. Koskaan ei myöskään saa antaa tilitietoja tai lähettää rahaa tuntemattomille.

"Jos epäilee nettisivuston luotettavuutta, sitä ei kannata käyttää."

Jos epäilee nettisivuston luotettavuutta, sitä ei kannata käyttää. Netissä ei kaikki ole välttämättä totta ja esimerkiksi henkilöllisyys on helppo 
valehdella, tai totuutta voi muuten vääristellä. Turvallisessa netin käytössä pätee ihan ne samat säännöt kuin elämässä yleensäkin, eli niin 
sanotut liian hyvät tarjoukset ovat useimmiten liian hyviä ollakseen totta.

Älä jää yksin – pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin

Älä jää yksin, vaan pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin esimerkiksi sosiaalisen median, eri viestipalvelujen ja puheluiden turvin. Fyysiset 
rajoitteet korona-aikana ovat tilapäisiä ja niiden ei tarvitse tarkoittaa sosiaalisen kanssakäymisen loppumista.

− Ole rohkea ja ota yhteyttä ystävääsi esimerkiksi kuvapuhelun avulla. Vastaanottaja varmasti ilahtuu yhteydenotostasi!

Lisää vinkkejä voit lukea terveydenhoitajaopiskelijoiden Katoperä ja Suominen Vinkkejä ikäihmisten turvalliseen netin käyttöön -ohjeesta.

Lue artikkeli: Ikääntyvä väestö, teknologia ja digitalisaatio

Tutustu myös Gerontologisen asiantuntijuuden koulutukseen.
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Ylempi AMK-tutkinto auditoinnin kohteena – Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus edistyneellä tasolla

Turun ammattikorkeakoulussa toteutettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointi vuonna 2016. Ylemmistä 
ammattikorkeakoulututkinnoista (YAMK, nykyään Master School) auditoitavaksi kohteeksi valittiin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 
koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen... 

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän projektiosaamista

Projektien ammattimainen toteutus on tunnistettu merkittäväksi kilpailukeinoksi lähes kaikilla toimialoilla. Projektit luovat perustan monenlaiselle 
toiminnan kehittämiselle, ja ne ovat myös merkittävä julkisen rahoituksen kanavointikeino. Aivan erityisen tärkeää projektinhallinnan onnistuminen on 
toimitusprojekteissa.... 
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