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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan ikäihmisten tablettitietokoneiden käyttöä. Ikäihmisten 

kohtaamia haasteita ja laitteeseen liittyvää oppimista tutkitaan kirjastoympäristössä.  

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, millaisia ongelmia ja haasteita ikäihmiset kohtaavat 

käyttäessään tablettitietokonetta. Koin aiheen tarpeelliseksi, sillä olen omassa 

lähipiirissäni havainnut, että teknologisten laitteiden käytössä ikäihmisillä on paljon 

haasteita. Laitteiden käyttö on suurimmalle osalle ihmisistä jokapäiväistä, myös 

ikäihmisille, koska suurin osa päivittäisistä palveluista sijaitsevat nykyisin internetissä. 

Tästä syystä tutkimukseni kohdistuu nimenomaan ikäihmisten päivittäiseen, arjessa 

tapahtuvaan tablettitietokoneen käyttöön. Jatkossa tablettitietokoneesta käytetään tässä 

tutkimuksessa myös yleisesti käytettyä lyhennettä tabletti. 

Ei ole itsestään selvää, että ikäihmiset käyttävät tietoteknisiä laitteita ollenkaan. 

Teknologian ei-käyttäjiä tai teknologian käytön alkuvaiheessa olevia on tutkittu vain 

vähän. Erkkilä tutki pro gradu -tutkielmassaan (2015) ikäihmisiä tietoteknisinä vasta-

alkajina, mutta teknologian ei-käyttöä ikäihmisten osalta ei juurikaan ole tutkittu. Tai 

mikäli on tutkittu, niin usein teknologian käyttöä ja ei-käyttöä on tutkittu ikäihmisten 

osalta saman tutkimuksen yhteydessä, kuten Fernández-Ardèvolin, Sawchukin ja Line 

Grenierin (2017) tutkimuksessa. Kyseisessä tutkimuksessa tutkittiin ikäihmisten 

yhteydenpitoa digitaalisten medioiden avulla. 

Ikäihmisten tablettitietokoneen käyttö ja siihen liittyvä opettelun tarve voidaan määritellä 

informaatiotutkimuksen termillä ”arkielämän tiedonhankinnaksi”. Savolaisen (Haasio & 

Savolainen, 2004, 106) mukaan arkielämän tiedonhankintaan liittyvää tutkimusta on 

tehty vähemmän kuin ammatilliseen tiedonhankintaan liittyvää tutkimusta. Ikäihmiset 

eivät välttämättä ole joutuneet opettelemaan teknisten laitteiden käyttöä työssä ollessaan, 

joten palvelujen sijaitessa verkkoympäristössä heidän täytyy oppia laitteen 

jonkinasteinen käyttö joko itsenäisesti tai avustettuna. Savolaisen (Haasio & Savolainen, 

2004, 108) mukaan tiedonhankinta teknisiin laitteisiin liittyvien taitojen kartuttamiseksi 
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kuuluu arkielämän tiedonhankintaan, mutta myös ammatilliseen tiedonhankintaan, joten 

määrittely menee osittain myös päällekkäin.  

Valittu tutkimus on aiheellinen myös siksi että, väestön ikäjakauma Suomessa on 

painottunut vahvasti ikäihmisiin ja myös tästä syystä asia olisi huomioitava tulevia 

palveluita suunnitellessa. Tarkastellessa Suomen virallista tilastoa (2013) huomataan, että 

Suomessa oli vuonna 2013 65 vuotta täyttäneitä tai tätä vanhempia yhteensä 1 056 547 

henkilöä. Prosenttimääräisesti se oli tilaston mukaan 19,4 % koko väestöstä. Pohjois-

Pohjanmaalla 65 vuotta täyttäneitä oli saman tilaston mukaan vähiten, 16,2 %. Tilastossa 

todetaan myös, että 70-luvun puolivälistä 65 vuotta täyttäneiden määrä on 

kaksinkertaistunut (Suomen virallinen tilasto 2013). Mikäli väestökehitys jatkuu 

samanlaisena, ikäihmisten määrä Suomessa tulee lisääntymään entisestään.  

Ikääntyneiden määrän lisääntyminen tulisi ottaa huomioon yhteiskunnan teknologisissa 

ratkaisuissa ja lisääntyvissä digitaalisissa palveluissa. Yhteiskunnassa tarvitaankin siten 

enemmän keskustelua ikäihmisten kohtaamista haasteista ja ongelmista teknisten 

laitteiden osalta. Kun tiedetään, mitkä asiat ovat ikäihmisille haastavia tai ongelmallisia, 

voidaan ne ottaa paremmin huomioon uusien laitteiden ja ohjelmien kehittelyssä. Tietoja 

voidaan hyödyntää myös eri toimijoiden teknologisiin laitteisiin liittyvien opastuksien 

järjestämisessä. 

Useissa eri alojen tutkimuksissa ja artikkeleissa on tutkittu ikäihmisten terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä ja arjen toiminnoista selviytymistä teknologian keinoin. Ikonen 

(2013) tutki pro gradu -tutkielmassaan teemahaastattelun avulla, miten tieto- ja 

viestintäteknologia sopii ikääntyvään yhteiskuntaan ikääntyvien itsensä mielestä. Tämä 

on tärkeä näkökulma myös tämän tutkimuksen kannalta, sillä motivaatio käyttää 

tietoteknisiä laitteita lähtee ikäihmisistä itsestään. Ympäristö voi olla tukena, mikäli 

ikäihminen kokee tarvitsevansa laitteiden käytössä apua. 

Salmènn (2016) tutki haastattelemalla kahtatoista kirjastoammattilaista, kartoittaen 

mediakasvatukseen liittyviä näkemyksiä ja toiminnallisia tapahtumia osallisuuden 

näkökulmasta. Kirjasto oli hänen tutkimuksessaan epämuodollinen oppimisympäristö. 

Hänen tutkimuksensa tuloksissa tuli esille, miten mediakasvatus näyttäytyy erityisesti 

lasten mediatoimijuuden tukemisena.  Tutkimuksia, joissa kartoitettaisiin ikäihmisten 

tabletin käyttöön liittyviä haasteita ja laitteeseen liittyvää oppimista kirjaston kontekstissa 
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löytyy vähemmän. Kiinnostuksen kohteena tutkimuksissa ovat olleet sen sijaan 

esimerkiksi ikäihmisten osallisuus ja kirjaston heille tarjoamat opastukset, kuten 

Katveksen (2017) pro gradu -tutkielmassa.  

 

 

1.1 Tutkimuksen aihe 

 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, millaisia ongelmia ja haasteita 

ikäihmiset kohtaavat käyttäessään teknologisia laitteita. Oletettavasti suurella osalla 

ikäihmisistä on eriasteisia haasteita ja ongelmia teknologisten laitteiden kanssa. 

Laitteiden käyttö on suurimmalle osalle ihmisistä nykyisin jokapäiväistä, myös 

ikäihmisille. Tästä syystä tutkimukseni kohdistuu nimenomaan ikäihmisten päivittäiseen, 

arjessa tapahtuvaan laitteiden käyttöön. Tutkimuksessani on tarkoitus selvittää teknisten 

laitteiden osalta tablettitietokoneen käyttöä ikäihmisillä ja tutkia kyseistä asiaa yleisissä 

kirjastoissa toteutettujen havainnointien avulla. Havainnoidut opastustilaisuudet ovat 

Oulun kaupungin pääkirjastossa ja aluekirjastoista Myllyojan kirjastossa. Tutkittavia 

asioita tarkastellaan informaatiotutkimuksen kontekstista. 

Haasteiden ja ongelmien lisäksi tutkimuksessani selvitetään ikäihmisten tabletin käyttöön 

liittyvää oppimisen tarvetta. Teknisten laitteiden opettelussa ikäihmisiä auttavat 

esimerkiksi kirjastot. Tutkimuksessa selvitetään, millaista ikäihmisten oppimistarve on ja 

millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisten kannalta teknisten laitteiden opettelussa. 

Tämä osa tutkimusta toteutetaan haastattelemalla samojen kirjastojen henkilökuntaa, 

jotka olivat havainnointien kohteena.  Oppiminen tai osaaminen, kuten sitä kutsutaan 

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 –asiakirjassa (2017, 2) on yksi yleisiin kirjastoihin 

keskeisesti kuuluvia strategioita. Strategiassa huomioidaan myös verkkoon keskittyvät 

palvelut (2017, 1) joka on myös yksi tähän tutkimukseen liittyvä asia. Palvelut tänä 

päivänä keskittyvät yhä enenevissä määrin internetin kautta tarjotuiksi palveluiksi, mikä 

voi olla haastava asia monelle ikäihmiselle. Teknologian olisi tarkoitus olla ikäihmisten 

apuna, ei haitata tai olla liian vaikeakäyttöistä. 
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Tutkimuskysymykset, joiden avulla tablettiin liittyviä käytön haasteita ja ongelmia sekä 

siihen liittyvää oppimista selvitetään, ovat seuraavat: 1. Millaisia ongelmia ja haasteita 

ikäihmisillä on tabletin käytön suhteen? 2. Millaista tabletteihin liittyvä oppimisen tarve 

on ikäihmisillä? 3. Millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisten kannalta?    

Aluksi tässä tutkimuksessa määritellään käsitteitä ja luodaan katsaus aiheeseen läheisesti 

liittyviin tutkimuksiin. Sen jälkeen kuvataan tutkimuskysymykset ja 

tutkimusmenetelmät. Lopuksi kerrotaan tutkimusmenetelmien avulla saadut 

tutkimustulokset. Lopuksi pohditaan työn onnistumista ja käydään läpi 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

 

Keskeiset käsitteet tässä tutkimuksessa ovat ikäihminen, teknologia ja tablettitietokone. 

Ikäihminen määritelmänä on hyvin monitahoinen, miten ikäihmiset itse määrittelevät 

ikääntymisen ja miten ympäristö määrittelee heidät ikäryhmänä. Ryhmänä heitä voidaan 

kutsua esimerkiksi määritelmällä ”ikääntynyt väestö” (Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

28.12.2012/980), henkilönä määritelmällä ”vanhus” (Suomen virallinen tilasto, 2003) tai 

sukupolvea koskevalla määritelmällä ”suuret ikäluokat” (Heikkinen & Rantanen, 2008, 

76). Milloin ihminen tuntee itsensä vanhaksi tai ikäihmiseksi, on hyvin moniulotteinen 

asia, johon ei ole olemassa selkeää määritelmää (Heikkinen & Marin, 2002, 6). 

Ikäihmiseksi kutsuminen on myös hyvin henkilökohtainen asia, jonka pitää henkilön 

itsensä mielestä tuntua luontevalta. 

Teknologia sana tulee kreikan kielen sanoista techné ja logos, joka tarkoittaa vapaasti 

suomennettuna ”tietoa työstä” (Opetushallitus, Teknologian määrittely, 2017). Suomessa 

teknologia-sana viittaa tietoon tekniikasta. Englanninkielessä sanaa technology käytetään 

huomattavasti laajemmassa merkityksessä. (Tekniikan etiikan tietopankki, 2017.) 

Tablettitietokone eli arkikielessä yleisesti käytetty lyhenne tabletti on perinteistä 

kannettavaa tietokonetta pienempi kosketusnäytöllinen laite (Mäkelä, 2014, 4). Tabletti 
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sisältää erilaisia sovelluksia, kuten esimerkiksi kamerasovelluksen. Eri valmistajien 

tableteissa käyttöliittymät eroavat jonkin verran toisistaan, joten niiden näkymä näytön 

osalta on erilainen. Jotta tablettia voidaan käyttää parhaiten hyödyksi niin työssä, kuin 

vapaa-aikanakin, tarvitaan siihen myös internetliittymä. 

 

 

2 IKÄIHMISET JA TEKNOLOGIA AIEMMAN TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA 

 

Tähän lukuun sisältyy käsitteiden määrittely ja keskeinen tutkimuksessa huomioon 

otettava teoria sekä muut vaikuttavat tekijät. Näitä ovat ikäihminen, teknologia ja 

tablettitietokone, ikäihmisten internetin käyttö, arkielämän tiedonhankinta ja digitaalinen 

lukutaito, tabletin käyttöön liittyvät toiminnalliset haasteet, teknologioiden ei-käyttäjät, 

tekniseen laitteeseen liittyviä käytön ja oppimisen haasteita aiempien tutkimusten 

perusteella, opastustoiminta kirjastoympäristössä ja Oulun kaupunginkirjaston 

ikäihmisille suunnatut tapahtumat ja palvelut. 

 

 

2.1 Ikäihminen 

 

Ikäihmisistä käytetään monenlaisia määritelmiä. Ikäihmisistä voidaan puhua esimerkiksi 

yhteisellä ryhmää koskevalla nimityksellä ”ikääntynyt väestö” (Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

28.12.2012/980). Suomen virallinen tilasto (2003) taas puhuttelee 65-vuotiaita ja siitä 

vanhempia ”vanhus” sanalla. Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjasta (2016) 

haettaessa sanalla ikäihminen saadaan vastaukseksi määritelmä ”vanha ihminen”. Tässä 

tutkimuksessa käytän kuitenkin määritelmää ikäihminen. Toinen vaihtoehto olisi ollut 

käyttää ryhmää kuvaavaa määritelmää ikääntyneet. 

Vanhuuden elämänvaihe on tullut mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle elinajan 

pitenemisen myötä. Vanhuuden alkamisen ajankohta on moniulotteinen asia, joten siitä 
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ei helposti saavuteta yksimielisyyttä. Joidenkin mielestä vanhuus on enemmänkin 

tunnetila, kuin tietyn kalenterivuoden määrittämä ikä. Ihminen on vanha silloin, kun hän 

itse tuntee itsensä vanhaksi. Ihmiset vanhenevat eri tavoin ja eri tahtiin, niin fyysisesti 

kuin psyykkisestikin. Vanhuus vaikuttaa monella myös sosiaalisiin suhteisiin. Moni pitää 

kuitenkin vanhuutta parhaana elämänvaiheenaan. (Heikkinen & Marin, 2002, 6.)  

Ikäihmisillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa jo eläköityneitä ihmisiä eli ikänsä puolesta 

noin 63-vuotiaita ja tästä vanhempia. Eri eläkkeenmyöntäjät määrittelevät eläkeiän 

alkamisen eri tavoin, mutta esimerkiksi Kela (2014) määrittelee eläkeiäksi 63–68 vuotta. 

Eläkeiässä on kuitenkin vaihtelua, riippuen siitä, mikä taho eläkkeen maksaa tai joutuuko 

henkilö jäämään eläkkeelle varhaisemmassa iässä vaikkapa sairauden takia. Moni 

ikäihminen jatkaa työntekoa kevennetysti myös eläkkeellä ollessaan. 

 

 

2.2 Ikäihminen ja teknologia 

 

Suomen virallisen tilaston vuonna 2015 tehdyn internetin käyttötutkimuksen mukaan 87 

% suomalaisista käyttää internetiä. Tämä koskee ikävuosia 16–89. Suomen virallisen 

tilaston (2015) mukaan yleisimmät internetin käyttötavat kohdistuvat viestintään, 

asioiden hoitoon ja medioiden seuraamiseen. Yleisintä oli sähköpostin käyttö (81 %) ja 

seuraavaksi yleisintä (80 %) pankkiasioiden hoitaminen. Tilasto kertoi, että tablettia 

vuonna 2015 käytti 42 % talouksista. Suomen virallisen tilaston (2015), mukaan tabletin 

avulla internetiä työssä tai vapaa-ajalla 55–64 vuotiaista oli käyttänyt 27 % ja 65–74 

vuotiaista 12 %. 

Internetin ja sen myötä teknologisten laitteiden käyttö ei ole välttämättä helppoa 

ikäihmisille. Esimerkiksi amerikkalaisista 65-vuotiaista tai sen iän ylittäneistä 53 % 

käyttivät internetiä tai sähköpostia. Vaikka hieman yli puolet käyttivät internetiä tuosta 

ikäryhmästä, niin kävi kuitenkin ilmi, että kaikista ikäryhmistä juuri tämän ikäiset ihmiset 

olivat haluttomimpia internetin käytön suhteen. (Pewinternet.org 2012, 2.) Haluttomuutta 

internetin käyttöön voi lisätä myös Chadwick-Diasin, Tedescon ja Tullisin mukaan se, 

että iäkkäämmillä ihmisillä on enemmän vaikeuksia internetin käytössä kuin 
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nuoremmilla. Tutkimuksen mukaan iäkkäämmille pitäisikin tarjota enemmän 

mahdollisuuksia oppia internetin käyttöä yhdessä toisten kanssa ja kiinnittää huomiota 

siihen, miten eri ihmiset oppivat internetin käyttöä. (Chadwick-Dias, Tedesco & Tullis 

2004, 1394.) 

Teknologia voidaan vapaasti suomentaa ”tietoa työstä”. Teknologia sana tulee kreikan 

sanoista techné ja logos (Opetushallitus, Teknologian määrittely, 2017). Suomenkielessä 

teknologia-sanalla viitataan tietoon tekniikasta, kun taas englanninkielen technology-

termiä käytetään huomattavasti laajemmassa merkityksessä. (Tekniikan etiikan 

tietopankki, 2017.) Näkökulmia teknologialle on ainakin kolme eli työvälineet, 

työntekotavat ja asiantuntemus. Kognitiivinen teknologia ja kieliteknologia käsittelevät 

työntekoa ihmisen luontaisena tapana toimia, ei niinkään teknisten laitteiden kannalta 

nähtynä. Myös tiede ja taide ovat monitahoisessa vuorovaikutuksessa tekniikan 

kehityksen kanssa. (Opetushallitus, Teknologian määrittely, 2017.)  

Jokin teknologinen laite tarvitaan, kun ikäihminen haluaa käyttää tarvitsemiaan tai 

haluamiaan palveluita. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi älypuhelin, tablettitietokone tai 

muunlainen tietokone. Taulu- eli tablettitietokone on perinteistä kannettavaa tietokonetta 

pienempi kosketusnäytöllinen laite (Mäkelä, 2014, 4). Tabletti sisältää muun muassa 

kameran, mutta se on mahdollista muokata mieleisekseen laitteeseen asennettavilla 

ohjelmilla eli sovelluksilla. Tarvittavat sovellukset tablettiin löytyvät eri laitevalmistajien 

sovelluskaupoista. Tabletteja valmistavat esimerkiksi Apple ja Samsung. Näillä 

laitevalmistajilla on tableteissaan omanlaisensa käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä 

(Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, 2017). Tablettia käytetään sormella näytön pintaa 

”tökkäämällä” tai ”pyyhkäisemällä”. Näytön kuvakkeita voidaan käyttää sormen sijaan 

myös tabletin käyttöön tarkoitetun kynän avulla. Tabletin lisäksi tarvitaan verkkoliittymä, 

jolloin laitteen avulla pääsee internetiin. Tablettien ja älypuhelimien välinen raja on 

alkanut hävitä, sillä ne sisältävät samoja ominaisuuksia ja näyttöjen kokokin alkaa olla 

lähellä toisiaan. (Mäkelä, 2014, 4.) 
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2.3 Arkielämän tiedonhankinta ja digitaalinen lukutaito 

 

Savolainen jakaa tiedontarpeen ammatilliseen ja ei-ammatilliseen tiedontarpeeseen. 

Ikäihmisten tabletin käyttöön ja tabletin käytön opetteluun liittyvä tiedontarve on 

luonnollisesti ei-ammatilliseen tiedontarpeeseen liittyvää (Haasio & Savolainen, 2004, 

21). Tiedonhankinta liittyy myös vahvasti arkielämän tiedonhankintaan (Haasio & 

Savolainen, 2004, 106), koska eläkkeellä oleva ihmisen ei tarvitse etsiä enää työhön 

liittyvää tietoa tai oppia tabletin käyttöä työn velvoittamana. Ikäihminen elää tavallaan 

”jatkuvaa arkea” eläkkeellä ollessaan. Savolaisen mukaan arki voidaan käsittää työn ja 

sen ulkopuolisten toimintojen kokonaisuudeksi, joka käsittää päivän kaksikymmentäneljä 

tuntia. Työ ja vapaa-aika eivät ikäihmisten tapauksessa vuorottele, kuten työssäkävijöillä 

vaan arki vain jatkuu.  Arjen toiminnat ovat yleensä tuttuja, toistuvia ja rutiininomaisia. 

(Haasio & Savolainen, 2004, 108.) 

Ikäihminen, joka ei hallitse teknisen laitteen käyttöä, tarvitsee tietoa siitä, mistä olisi 

mahdollista saada apua. Ikäihminen voi yrittää ratkaista eteen tulleen ongelman 

käyttöohjeen avulla itsenäisesti tai kysyä ongelmaan apua joltakin toiselta henkilöltä, 

esimerkiksi joltakin läheiseltä ihmiseltä. Hyödynnettäessä teknisistä laitteista tietäviä 

läheisiä oppimiseen liittyvässä tiedonhaussa puhutaan henkilölähteestä (Savolainen, 

2010, 76). Usein tärkeimmiksi ja helpoimmin lähestyttäviksi tiedonlähteiksi koetaan juuri 

ihmistä lähinnä olevat henkilölähteet, kuten esimerkiksi perheenjäsenet, ystävät ja 

tuttavat. Näiden tiedonlähteiden etu on se, että tieto saadaan tarpeen tullen helposti ja 

nopeasti käyttöön. (Haasio & Savolainen, 2004, 122–123.) Ystävien ja tuttavien roolin 

tärkeys henkilölähteinä on todettu myös useissa teknologiaa koskevissa tutkimuksissa 

(O’Brien, Rogers & Fisk, 2012, 23; Huber & Watson, 2014, 22). 

Olennaisena osana tabletin käytön osaamisen ja oppimisen kannalta on termi digitaalinen 

lukutaito. Digitaalinen lukutaito on osa informaatiolukutaitoa ja sen toisena osana on 

medialukutaito. Informaatiolukutaito tarkoittaa sitä, että osaa löytää, tunnistaa, arvioida 

ja käyttää tietoa tehokkaasti omiin tarpeisiinsa. Nämä taidot ovat tärkeitä eri medioiden, 

kuten internetin, käytössä tabletin tai muun teknisen laitteen avulla. (Common sense 

media, 2017.) Digitaalinen lukutaito vaatii sekä kognitiivisia- että teknisiä kykyjä. 
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(Visser, 2012). Digitaalisen lukutaidon omaksuminen on tärkeää kaiken ikäisille, mutta 

erityisesti tabletin käytön alussa olevalle ikäihmiselle.  

Digitaaliseen lukutaitoon yhdistetään usein vääränlaisia, ikään liittyviä mielikuvia. Kuten 

esimerkiksi se, että kaikki lapset ja nuoret voitaisiin määritellä termillä ”diginatiivit”. Eli 

tätä termiä käytettäessä oletettaisiin, että he osaisivat käyttää kaikkia nykyteknologioita 

automaattisesti ja opettelematta. Lapset ja nuoretkaan eivät automaattisesti osaa käyttää 

nykyteknologiaa, vaan se on heille luontevampaa, koska esimerkiksi tietoteknologia on 

ollut olemassa heidän arjessaan syntymästä lähtien. He ovat kasvaneet digitaalisessa 

kulttuurissa ja ympäristössä, toisin kuin ikäihmiset. (Kupiainen, 2013.) Ikäihmisten 

kohdalla ikään liittyvä vääristymä on, että he eivät olisi kiinnostuneita nykyteknologiasta 

tai he eivät osaisi niitä käyttää. Tämä on myös esimerkki vääränlaisesta yleistyksestä 

ikäihmisistä ryhmänä, samoin kuin yleistys lapsista ja nuorista diginatiiveina.  

Kupiaisen (2013) tutkimuksen mukaan lapset ja nuoretkaan eivät ole yhtenäinen 

sukupolvi, kun tarkastellaan heidän digitaalisen median käyttöä. Digitaalisen median 

käytössä on olemassa monenlaisia erilaisia rooleja, ei vain yhtä roolia. 

Internetmaailmassa voi ottaa myös muunlaisen roolin, kuin vaikkapa vain mediasisältöjen 

jakajan roolin. Digitaalisen lukutaidon saavuttamiseksi ikäihmiset tarvitsevat tietoa ja 

rohkaisua niin teknologisten laitteiden käytön osalta kuin digitaalisten medioiden 

sisällöistä kuin niiden rooleistakin. Digitaalisen lukutaidon ja medialukutaidon riittäväksi 

saavuttamiseksi ikäihmiset tarvitsevat vielä paljon tukea, jotta siitä olisi mahdollista tulla 

luonteva osa heidän arkeaan, kuten nuoremmilla sukupolvilla.   

 

 

2.4 Tabletin käyttöön liittyvät toiminnalliset haasteet 

 

Ihminen saa suurimman osan informaatiosta näköaistin avulla. Tabletinkin käyttö 

perustuu yleisimmin näköaistiin (Kuutti, 2003, 25). Näköaistiin liittyy läheisesti myös 

valo ja sen heijastuvuus. Sen avulla ihminen hahmottaa esineiden koon, värin, etäisyyden 

ja niiden keskinäisen aseman sekä kirjoitetut viestit. (Hiltunen, Holmberg, Jyväsjärvi, 

Kaikkonen, Lindblom-Ylänne, Nienstedt & Wähälä, 2010, 262.) Tabletin käyttö voi olla 
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haastavaa ikäihmiselle muun muassa sen takia, että tabletti on melko pieni kooltaan ja 

erityisesti sen käyttö aiheuttaa ongelmia, mikäli näköaisti on heikentynyt. Myös näköaisti 

vanhenee ihmisen ikääntyessä. Parhaimmillaan näön vanheneminen on huomaamaton 

muutos ja pahimmillaan se on hankala este. Näkötoimintojen muutoksen yhteydessä 

puhutaan myös ikänäöstä. Myös eri sairaudet voivat vaikuttaa ihmisen näkökykyä 

heikentävästi. (Hyvärinen, 2008, 171, 172.) Näön osalta hahmottaminen voi vaikeutua 

myös, mikäli värinäössä on ongelmia. Tabletin näyttö kun sisältää kaikkia värejä sen 

ikoneissa ja teksteissä. 

Näköaistin ohella tabletin käytössä tarvitaan kuuloaistia esimerkiksi silloin, jos tabletin 

avulla katsotaan vaikkapa kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja halutaan ymmärtää, mitä 

ohjelmassa sanotaan. Ääni on mekaanista ja etenee korvan väliaineessa pitkittäisenä 

aaltoliikkeenä. Korva on herkkä reagoimaan heikkoihinkin ääniin ja se pystyy myös 

kestämään lyhytaikaista melua. (Hiltunen ym, 2010, 252.) Kuuloaisti mielletään usein 

ainoastaan kommunikaatioaistiksi puheen ymmärtämiseksi, mutta se auttaa myös 

erilaisten äänien tulkinnassa. Näön ohella myös kuulo muuttuu iän myötä, jolloin 

puhutaan ikäkuulosta. Tämä tarkoittaa kuuloaistin muutoksia ilman sairauksien 

vaikutusta kuuloon. Kuulokynnys voi huonontua, mutta kuulossa voi esiintyä myös 

erilaisia häiriöitä. (Sorri & Huttunen, 2008, 158, 159.) Kuuloaistia käytetään tableteissa 

yhä enenevissä määrin vahvistamaan visuaalista näkymää näytössä (Kuutti, 2003, 31).  

Muita haasteita ikäihmisen tabletin käytölle voi aiheuttaa lihasvoiman heikkeneminen, 

jolloin käsien puristusvoima ei välttämättä riitä tabletin kannatteluun pitkiä aikoja. Käden 

puristusvoimaa pidetään lihasvoiman indikaattorina eli heikko puristusvoima merkitsee 

usein myös muiden lihasten toimintavajausta (Sipilä, Rantanen & Tiainen, 2008, 115, 

116). Käsiin liittyvä haaste monella ikäihmisellä on myös niiden vapina, jolloin 

kosketusnäytöllä varustettua tablettia on haastavaa käyttää. Sormien tuntopuutokset 

voivat osaltaan vaikeuttaa tabletin käyttöä. Tuntoaisti on tärkeä informaatiolähde, 

varsinkin erilaisista toiminnoista saatavan palautteen takia (Kuutti, 2003, 32). On vaikea 

käyttää tablettia ja painella sen näyttöä, mikäli tuntoaisti ei toimi tai se toimii huonosti. 

Muisti on välttämätön meille jokaiselle päivittäin. Jopa yksinkertaiset arkirutiinit vaativat 

uusien asioiden muistamista ja vanhojen mieleen palauttamista. Muisti jaetaan 

pitkäkestoiseen muistiin (säiliömuisti) ja lyhytkestoiseen muistiin (työmuisti). 
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Pitkäkestoisessa muisti sisältää omaksumamme tiedon ja lyhytkestoinen muisti 

oppimamme taidot. (Kuutti, 2003, 36.) Tabletin käytössä tarvitaan kumpaakin, sekä 

muistia että oppimista.  

Oppiminen tarkoittaa tietojen ja taitojen tallentamista muistiin siten, että niitä voidaan 

hyödyntää myöhemmin. Voidaan opiskella tietoisesti tai sitten oppia voi myös vaivihkaa 

kokemusten kautta. Uteliaisuus ja kokeilunhalu edistävät oppimista. (Kuutti, 2003, 41.) 

Eli toisin sanoen kaikista asioista ei syystä tai toisesta kiinnostuta niin paljon, että se voisi 

johtaa oppimiseen. Tabletin käyttö vaatii opettelua ja oppimista. Oppimisessa on myös 

eroavaisuutta siinä, millainen henkilö on yksilöllisiltä ominaisuuksiltaan. Joku oppii 

helpoiten näkemällä, jolloin puhutaan visuaalisesta oppijasta. Toinen oppii paremmin 

kuulemalla, jolloin puhutaan auditiivisesta oppijasta ja kolmas voi olla kinesteettinen 

oppija eli hän oppii parhaiten tekemällä. Oppimistyypit olisi hyvä ottaa huomioon 

tietoteknisiä laitteita suunniteltaessa. (Kuutti, 2003, 42.) Oppimistyypit voidaan 

huomioida myös kirjastojen tarjoamissa opastustapahtumissa, joissa opetellaan tabletin 

käyttöä. 

Tutkijoiden käsitykset muistin ja oppimiskyvyn ikämuutoksista eivät ole yhdenmukaisia. 

Osa tutkijoista korostaa muistin muutoksia esimerkiksi heikkenemistä, mutta osa näkee 

niiden merkityksen vähäisenä. Tehdyissä tutkimuksissa on usein keskitytty siihen, missä 

määrin ja miltä osin muistin ja oppimiskyvyn heikentymistä tapahtuu. Se, mistä tekijöistä 

muutokset itseasiassa johtuvat, on tutkittu vähemmän. (Suutama, 2008, 192.)  

Muistamista ja oppimista on tarkasteltu kognitiivisena kokonaisuutena. Oppiminen ei ole 

suoraan verrannollinen muistiin, vaikka se tiedon prosessoinnin teorioissa onkin 

määritelty muistin osa-alueeksi. Suutaman sanoin ”Mitään ei voi oppia ilman 

muistamista, mutta vähänkään monimutkaisempia asioita ei myöskään voi kunnolla 

muistaa ilman oppimista.” (Suutama, 2008, 192.) 

Tabletin käyttöön toiminnallisesti vaikuttavat siis monenlaiset asiat. Kuutti luettelee 

teoksessaan (2003, 38, 40) myös tarvittaviksi ominaisuuksiksi vielä ainakin 

päättelykyvyn ja ongelmanratkaisutaidon. Edellä käsiteltyjen perusteella ei ole ollenkaan 

hämmästyttävää, että monet ikäihmiset kokevat nykyteknologian haastavaksi käyttää, 

varsinkin, jos jossain aisteissa tai muissa toiminnoissa on puutteita. Kuutin mukaan 

(2003, 43) tulevaisuudessa paremmin pärjäävät sellaisten tuotteiden valmistajat ja 
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markkinoijat, joissa ikääntyneen väestön erityispiirteet on otettu jo suunnitteluvaiheessa 

huomioon. Esimerkiksi joissakin puhelinmalleissa ikääntyminen ja sen tuomat käytön 

haasteet on jo vuosia huomioitu, mutta missään tabletissa ei tiettävästi ole huomioitu 

ikääntymisen vaikutuksia. 

 

 

2.5 Teknologioiden ei-käyttäjät 

 

On otettava huomioon, että on hyvin paljon ikäihmisiä, jotka eivät käytä olleenkaan 

mitään tietoteknistä laitetta. Teknologisista laitteista puhuttaessa ja myös niiden käytön 

tutkimuksessa ihmiset jaetaan usein karkeasti teknologian käyttäjiin ja ei-käyttäjiin. 

Satchellin ja Dourishin (2009, 9) tutkimuksen mukaan ihmisen ja tietokoneen välisessä 

vuorovaikutuksessa ja sen tutkimuksessa (englanniksi HCI) on oltu perinteisesti 

enemmän ”huolissaan” tietokoneen tai muun teknologisen laitteen käyttäjästä kuin ei-

käyttäjästä. Myös Baumer (2015, 3295) sanoo ”Usees”-nimeä kantavassa 

tutkimuksessaan, että teknologisen laitteen ydin on ihmisen ja tietokoneen välinen 

vuorovaikutus. Painotus teknologian käyttäjistä ei-käyttäjiin on muuttumassa, mutta 

hitaasti. Edelleen laitevalmistajat painottavat ja ottavat huomioon laitteen 

käyttötutkimuksessa laitteen käyttäjät. Tämä on vähän tai ei ollenkaan laitteita käyttävien 

kannalta huono asia. Laitteissa olisi huomioitava enemmän myös se näkökulma, millaista 

niiden käyttö on ensi kertaa laitetta käyttävän kannalta.   

Useassa tutkimuksessa on lähdetty siitä, että on etsitty syitä ei-käytölle. Löytyneet syyt 

näissä tutkimuksissa ovat olleet pitkälti samansuuntaisia ja näitä ovat olleet muun muassa 

teknologian vaikeakäyttöisyys (Satchell & Dourish, 2009, Nakatani, Ohno, Nakane, 

Komatsubara & Hashimoto, 2012) ja sosiokulttuuriset syyt, kuten esimerkiksi 

yhteiskuntaan, ihmisten väliseen kanssakäymiseen tai kulttuuriin liittyvät syyt 

teknologioiden käyttämättömyydelle. Syitä ei-käytölle on löydetty myös 

sosioekonomisista seikoista kuten esimerkiksi pienistä tuloista ja matalan koulutusasteen 

vaikutuksesta sekä geopoliittisista syistä, kuten esimerkiksi asumisesta internetin 

toiminta-alueen ulkopuolella. (Baumer, Ames, Brubaker, Burrell & Dourish, 2014). 

Keräsen, Kankaan, Immosen, Similän, Enwaldin, Korpelan ja Jämsän (2017, 1) 
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tutkimuksen mukaan myös psykososiaaliset tekijät, kuten tutkimuksen tapauksessa esiin 

tullut epävarmuus lisää negatiivisuutta edistyneitä teknologioita kohtaan ja voi olla syy 

ei-käytölle. Eli monenlaiset tekijät ihmisen jokapäiväisessä elämässä ja elinpiirissä voivat 

olla esteenä teknologisen laitteen käytölle. 

Satchell ja Dourish (2009, 9) pyrkivät tutkimuksessaan pelkän tietotekniikan käyttöön 

keskittymisen sijasta selvittämään asiaa myös ei-käyttäjän näkökulmasta. He kertovat, 

että ihmisen ja tietokoneen välisessä tutkimuksessa ollaan oltu kyllä kiinnostuneita myös 

ei-käyttäjistä, mutta vain potentiaalisina tietokoneen käyttäjinä. Heidän mielestään on 

tärkeää tunnistaa käyttäjä pikemminkin diskursiivisena muodostumana kuin 

luonnollisena faktana. Ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutuksen tutkimusta on 

heidän mukaansa vaivannut kapea-alaisuus, joka ei ole ottanut huomioon ei-käyttäjiä. 

Heidän mukaan me kaikki olemme tavallaan ei-käyttäjiä ja täten myös potentiaalisia 

käyttäjiä. (Satchell & Dourish, 2009, 9.)  

Edellä kerrottujen tutkimusten valossa ihminen voi vaikkapa käyttää tablettia, mutta ei 

Facebookia ja Facebookin käyttämättömyydelle voi olla monia eri syitä. Eli ihmisiä ei 

voida jakaa selvästi teknologian käyttäjiksi ja ei-käyttäjiksi. Tämän on todennut myös 

Baumer (2015, 3295), jonka mukaan yksilöitä ei voida täysin selkeästi luokitella 

järjestelmän käyttäjiksi ja ei-käyttäjiksi. Myös Redström (2006, 129) sanoo, että laitteen 

käyttäjän on luonut laitteen suunnittelija. Hän sanoo tutkimuksessaan myös, että teknisten 

laitteiden fyysisen muodon suunnittelussa ollaan perinteisesti oltu kiinnostuneita 

käyttäjästä ja hänen kokemuksistaan. Laitteesta on subjektin sijaan tullut objekti, mikä 

voi hänen mukaansa johtaa hämmennykseen siitä, mitä suunnitellaan ja kenelle. 

Käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta tulee eräänlaista käyttäjäsuunnittelua ja fokukseksi 

nousee se, ketkä ihmiset ”kääntyvät” käyttäjiksi. (Redström, 2006, 123, 129.) Sopiiko 

laite ihmiselle vai suunnitellaanko ihminen sopimaan laitteelle, on hyvä kysymys, johon 

edellä mainittu tutkimus pureutuu ja erityisesti tämä kysymys on keskeinen, mikäli 

ajatellaan ei-käyttäjiä tai vaikkapa hyvin vähän tietoteknisiä välineitä käyttäviä.   

Ei-käyttäjiä ovat tutkineet myös Nakatani, Ohno, Nakane, Komatsubara ja Hashimoto 

(2012, 259). Heidän tutkimuksensa kohdistui internetin käyttöön ihmisten kotona ja 

siihen, miten heidän motivaatiotaan käyttää internetiä voitaisiin tukea. He pyrkivät 

tutkimuksessa ymmärtämään tutkittavien ja heidän asuinympäristönsä psykologisia 
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tekijöitä, jotka vaikuttivat internetin käyttöön. Tutkimuksessa todettiin, että vaatii 

huomattavaa yritystä, jotta oppii käyttämään interaktiivisia järjestelmiä. (2012, 259, 260.) 

Tutkimus osoitti myös, että ei-aktiiviset internetin käyttäjät tarvitsevat tukea internetin 

käyttöön ja tämä asettaa vaatimuksen, että internetissä tarjottu palvelu on suunniteltu 

huolellisesti ja siten, että se kannustaa ei-käyttäjää kokeilemaan ja oppimaan lisää (2012, 

259, 266). 

 

 

2.6 Tekniseen laitteeseen liittyviä käytön- ja oppimisen haasteita aiempien tutkimusten 

perusteella 

 

Teknisen laitteen osalta tärkeä ominaisuus on sen käytettävyys. Tämä korostuu varsinkin 

ikäihmisten kohdalla tottumattomuuden ja mahdollisten aistien heikkenemisen vuoksi. 

Käytettävyydessä on kyse ihmisen ja käytettävän laitteen vuorovaikutuksesta. 

Käytettävyys ei tarkoita pelkästään tietoteknisen laitteen ominaisuutta vaan vaikkapa 

tavallisella ovella tai keittiöhanalla on yhtenä ominaisuutena käytettävyys. Käytettävyys 

voi olla joko hyvä tai huono. Oven käytettävyys on huono, mikäli on vaikea saada selville, 

mistä reunasta ovi pitäisi saada auki. Käytettävyys koostuu osa-alueista, joita ovat 

opittavuus, muistettavuus, tehokkuus, pieni virhealttius ja miellyttävyys. (Kuutti, 2003, 

13.)  

Usein ajatellaan, että ikäihmisten käytössä olevien teknisten laitteiden pitäisi olla 

mahdollisimman yksinkertaisia, jotta he osaisivat käyttää niitä. Talamon, Giorgin ja 

Mellinin (2011, 34) tutkimuksessa todetaan, että yhä edelleen ikäihmisille suunniteltujen 

teknologisten laitteiden ainoa kriteeri on yksinkertaisuus. Usein tämä tarkoittaa heidän 

tutkimuksensa mukaan myös sitä, että ikäihmisille tarkoitetut laitteet ovat myös huonoja 

toiminnoiltaan ja niiden käyttöä ei ole tarkasteltu ikäihmisten näkökulmasta käsin. 

Laitteet eivät ole myöskään tulleet heille tutuiksi. Ikäihmiset kuitenkin käyttävät heille 

tutuksi tulleita, varsin monimutkaisia teknisiä laitteita, kuten esimerkiksi ompelukonetta, 

ilman minkäänlaisia ongelmia. (Talamo, Giorgi & Mellini, 2011, 34.)  

Kun laite on henkilölle tuttu hänen aikaisemman kokemusmaailmansa valossa tai laite 

muistuttaa jotain aiemmin oppimaamme laitetta, puhutaan käytettävyyden osalta 
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intuitiivisuudesta. Eli jos törmäisimme kadulla laitteeseen, joka ei ole meille tuttu, mutta 

se muistuttaisi joitain aiemmin tuntemiamme laitteita, niin se olisi intuitiivinen ja 

osaisimme todennäköisesti käyttää sitä. Se, että onko asia intuitiivinen vai 

epäintuitiivinen, on kuitenkin hyvin yksilöllinen asia juuri siksi, että se perustuu yksilön 

aikaisempaan kokemusmaailmaan (Kuutti, 2003, 13). Mikäli tabletti on ikäihmiselle 

epäintuitiivinen, niin sen käytettävyys on huono ja tällöin se ei myöskään motivoi sen 

opettelemiseen jatkossa tai sen haltuun saaminen vaatii huomattavaa ponnistelua. 

Tarkoituksenmukaisuuden tai tuttuuden tärkeys laitteen osalta ilmeni myös O’Brienin, 

Rogersin ja Fiskin ikäihmisiä koskevassa tutkimuksessa (2012, 10). Kyseisessä 

tutkimuksessa (2012, 23) tutkittiin vähän teknologiaa käyttäviä ja paljon teknologiaa 

käyttäviä ikäihmisiä ja todettiin, että myös vähemmän teknologioita käyttävät henkilöt 

osaavat kyllä käyttää uusia teknologioita, mutta he tarvitsevat opastusta muilta 

varmistaakseen osaamisensa onnistumisen. Opastamistarpeensa tunnistamisessa oli 

vähän teknologiaa käyttävillä haasteita vähäisemmän teknologisen tietämyksen ja 

alhaisemman motivaation takia. (O’Brien ym, 2012, 23.) Eli vähemmän teknologiota 

käyttävillä tuen tarve selvästi korostuu. Tästä syystä olisi hyvä, jos tukea on tarvittaessa 

saatavilla oppimisen varmistamiseksi. Behin, Pedellin ja Douben (2015, 440–441) 

tutkimuksessa todettiin myös, että kun ikäihmiset opettelevat käyttämään uutta 

teknologista laitetta läheistensä opastuksessa, niin he kokevat haastavaksi sen, että 

läheisillä ei ole tarpeeksi kärsivällisyyttä selittää heille käyttöön liittyviä yksityiskohtia. 

Läheiset neuvovat asian kerran nopeasti ja toteavat sitten, että laitteen käyttö on helppoa.  

Leungin, McGreneren ja Grafin (2011, 632) tutkimuksen mukaan iäkkäillä ihmisillä oli 

selvästi enemmän epävarmuutta esimerkiksi kannettaviin laitteisiin liittyvien ikonien eli 

laitteen kuvakkeiden tunnistamisessa ja siinä, mitä kuvake tarkoittaa. Uusi teknologia, 

kuten kannettavat laitteet vaativat vielä paljon omaksumista, jotta ne tulisivat ikäihmisille 

tutuiksi, kuten aiemmin mainitun tutkimuksen ompelukone. Teknologisten laitteiden 

suunnittelijat voisivat myös huomioida aiemman tietämyksen tärkeyden teknologioihin 

liittyvässä oppimisessa ja luoda teknologioita, jotka olisi mahdollista omaksua pienellä 

harjoittelulla tai ohjeilla (O’Brien ym, 2012, 24).   

Talamo, Giorgi ja Mellini (2011, 35) toteavat tutkimuksessaan myös, että digitaalisten 

laitteiden opettelussa haastavaa on se, että lukuisat toiminnot eivät ole selvästi näkösällä. 
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Heidän mukaansa pitäisi olla enemmän tietoa ja ymmärrystä siitä, ”miten me voimme 

muuttaa digitaaliset teknologiat itseselittäviksi teknologioiksi” (Talamo, Giorgi & 

Mellini 2011, 35). Tämä auttaisi paljon ikäihmisiä uuden teknologian omaksumisessa. 

O’Brien, Rogers ja Fisk (2012, 8) toteavat tutkimuksessaan, että ikäihmiset kyllä 

käyttävät samoja teknologioita kuin nuoremmat ja määrällisesti saman verran, mutta eri 

toistumistiheydellä. Teknologisen laitteen käyttöönotto riippuu myös siitä, vaikuttaako 

uusi teknologia ikäihmisistä kiinnostavalta ja täyttääkö se heidän tarpeensa (O’Brien ym, 

2012, 20). Teknologisen laitteen tarpeellisuuden totesivat myös Beh, Pedell ja Doube 

tutkimuksessaan (2015, 440); teknologian pitää sopia ikäihmisen elämäntapaan. Heidän 

tutkimuksestaan kävi myös ilmi, että mikäli teknologian käytölle ei löydy hyvää syytä tai 

siitä ei ole mitään etua elämänlaadun parantajana, niin innostus käyttää teknologiaa 

loppuu. Heidän tutkimuksessaan eräs hyvä syy käyttää teknologiaa oli yhteydenpito 

muihin, erityisesti kaukana asuviin lapsenlapsiin. (Beh, Bedell & Doube, 2015, 440.)  

Huber ja Watson (2014, 22) tulivat matkapuhelimen käyttöä tutkivassa tutkimuksessaan 

siihen tulokseen, että ikäihmiset eivät ole arkoja teknologioiden käytön suhteen, mutta he 

eivät yksinkertaisesti näe niille jatkuvaa tarvetta. Eli tarpeesta lähtevä käyttö oli 

olennainen seikka ikäihmisillä myös tässä tutkimuksessa, kun uusia teknologioita otetaan 

tai ei oteta käyttöön. Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että usein uudet teknologiat 

sisältävät liian monia ominaisuuksia, mikä voi jopa pelottaa vanhempia käyttäjiä. 

Tutkimuksessa oli tuloksena se, että matkapuhelin koetaan hyödylliseksi, mutta ei 

tekstiviestin lähettämistä, eikä varsinkaan kameraa. (Huber & Watson, 2014, 22.) 

Samankaltainen ajattelutapa voi liittyä myös tabletin käyttöön ikäihmisillä sen monien 

toimintojen osalta.     

Usein teknologisten laitteiden käytön opettelussa tärkeässä roolissa neuvojina ja 

opettajina ovat läheiset, kuten sukulaiset ja ystävät. Tämä on todettu muun muassa 

Talamon, Giorgin ja Mellinin tutkimuksessa (2011, 35). Heidän tutkimuksessaan myös 

todetaan, että laite on usein saatu läheisiltä lahjaksi, joten he ikään kuin ”tuovat” uutta 

teknologiaa ikäihmisten ulottuville. Samalla lailla lahjaksi saatuja olivat usean iäkkään 

ihmisen tabletit Behin, Pedellin ja Doupen (2015, 442) tutkimuksessa. Heidän 

tutkimuksestaan paljastui, että osa ikäihmisistä koki ikään kuin velvollisuutena opetella 

tabletin käyttöä miellyttääkseen läheisiään, joilta laite oli saatu lahjaksi. Samassa 
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tutkimuksessa todettiin myös se, että ne ikäihmiset, joiden tabletin käyttö liittyi johonkin 

omaan kiinnostuksen kohteeseen, esimerkiksi harrastukseen, olivat motivoituneita 

oppimaan lisää ja he saivat lisää luottamusta omaan teknologiseen osaamiseensa. Heille 

tabletin käyttö ei ollut velvoite vaan oman kiinnostuksen kautta myös tabletin käytön 

oppimisessa tapahtui selvää edistymistä. 

 

 

2.7 Opastustoiminta kirjastoympäristössä 

 

Ympäristö muuttuu nopeasti ja sen mukana myös kirjastojen on pysyttävä muutoksen 

mukana. Muutosta kirjastoissa käydään perinteisen kokoelma-ajattelun ja uuden 

palveluajattelun kesken (Launonen, 2015, 48). Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020-

raportissa (2017, 2) yksi huomion kohde on olla osaamisen puolustaja tukemalla ihmisten 

kansalaistaitoja. Kirjastojen suuntana on siten mahdollistaa ihmisten elinikäinen 

oppiminen (Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020, 2017, 5). Elinikäinen oppiminen ja 

sen mahdollistaminen on erityisen tärkeää juuri ikäihmisten kohdalla, koska he eivät ole 

enää ”oppimassa” kouluissa, eivätkä työpaikoilla. Edellä mainittuihin liittyen kirjastojen 

eräs tehtävä on vastata kansalaisyhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen 

saatavuudesta (Launonen, 2015, 49). Kirjastojen päämääränä on tukea aktiivista 

kansalaisuutta ja kirjastojen tarve kansalaisten keskuudessa lisääntyy, määritellään 

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 –raportissa. Raportin mukaan se, että 

tietotekniikkaa hyödynnetään yhä laajemmin, on myös haaste kirjastoille palveluja 

suunniteltaessa. (2017, 4.) Yksi haasteista on jatkuvasti muuttuva tietotekninen laitteisto 

ja ohjelmistot. Tämä vaatii henkilökunnalta jatkuvaa opettelua. 

Usein palvelujen järjestämisessä haasteena ovat myös kirjaston tilat ja kirjaston 

lisääntynyt tarve sosiaalisena kohtaamispaikkana. Harvassa ennen 2000-lukua 

rakennetuissa kirjastoissa on suunniteltu tiloja tietokoneiden käyttöä varten (Launonen, 

2015, 55). Myös erilaisten tapahtumien mahduttaminen kirjastoon on hankalaa pinta-

alaltaan pienissä kirjastoissa. Tämä voi näkyä siinä, että vaikka tietokoneet ovat 

pienentyneet esimerkiksi tabletin muotoon, niin opastuksia sen käyttöön ei välttämättä 

voida tarjota pienten tilojen vuoksi. Uusissa kirjastoissa tilavaatimukset on otettu 
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huomioon ja lisätty niiden muunneltavuutta. Launonen (2015, 57) esittää artikkelissaan, 

että yksi ratkaisu tilaongelmiin voi olla jalkautuminen muiden toimijoiden tiloihin. 

Launonen (2015, 65) näkee kirjastojen haasteena sen, että ne pystyvät kehittämään 

ohjaustoimintaansa muuttuvien asiakastarpeiden mukaan.  

Kirjasto on ikäihmisille tärkeä paikka elinikäisen oppimisen mahdollistajana. Oppiminen 

perustuu tietoon, kokemuksiin ja taitoihin, jotka myös samalla muuttavat ihmisen 

ajattelua ja toimintaa. Sinällään tieto ja sen omaksuminen eivät vielä tuota oppimista, 

vaan ihmisellä tulee olla tahtoa oppia ja valmiuksia käsitellä tietoa niin, että siitä tulee 

ajattelun ainesta ja sitä pystytään soveltamaan. (Haapala, 2015, 69.) Kokemuksellinen 

tieto on eräs vahvimpia oppimisen lähtökohtia, jota hyödynnetään juuri esimerkiksi 

ikäihmisille tarjotuissa, teknologiaan liittyvissä opastuksissa kirjastoissa. Tärkeä 

elementti näissä oppimistilanteissa on myös se, että niissä opitaan muiden saman ikäisten 

ja samojen haasteiden kohdanneiden kanssa yhdessä, joten tänä päivänä tärkeä 

sosiaalinen puolikin on mukana. Itseohjautuva ja omaehtoinen itsensä kehittäminen 

vahvistavat kirjaston roolia, sillä elinikäistä oppimista tarvitaan ihmisten keskuudessa yhä 

enemmän (Haapala 2015, 71). 

Jotta voidaan oppia, oppimiskokemuksen pitäisi olla jollakin tavalla henkilölle 

merkittävä. Merkittävä oppimiskokemus voi olla joko kielteinen tai myönteinen. 

Kielteinen kokemus voi vaikuttaa estävästi oppimiseen tulevaisuudessa. Kirjasto voi 

tarjota ja osaltaan edistää merkityksellisiä, myönteisiä oppimiskokemuksia. 

Merkityksellisten oppimiskokemusten roolia kirjastoissa voidaan tarkastella kolmesta 

näkökulmasta. Ensinnäkin kirjastoaineistojen toivotaan tuottavan käyttäjälle erilaisia 

elämyksiä siten, että ne edistävät oppimista omaehtoisesti tutustuttaessa. Toiseksi 

kirjaston kehittäminen sosiaalisen kirjaston suuntaan on perusteltua, jotta asiakkaan omat 

kokemukset saisivat yhteisöllisiä foorumeita ja siten mahdollisuuden muuttua 

merkityksellisiksi oppimiskokemuksiksi.  Kolmas merkityksellinen oppimiskokemus 

syntyy kirjoittamisen ja tekstien tuottamisen kautta, auttaen tulkitsemaan kokemuksia, 

jolloin voi myös syntyä merkityksellisiä oppimiskokemuksia. (Haapala, 2015, 72, 73.) 

Oppimisympäristö tarkoittaa paikkaa tai yhteisöä, jossa ihmisillä on käytössään monia 

resursseja ja joiden avulla he oppivat ymmärtämään asioita sekä kehittämään mielekkäitä 

ratkaisuja ongelmiin (Haapala, 2015, 77). Kirjaston etu oppimispaikkana on sen 



21 
 

avoimuus kaikille oppijoille. Kirjaston henkilökunnalta ei odoteta perinteistä opettajuutta 

vaan pikemminkin ohjausta, rinnalla kulkemista. Ohjaaja tekee kysymyksiä, antaa 

vinkkejä ja ehdotuksia omasta asiantuntijuudestaan käsin. Yhteisöllisyys ja sosiaalisuus 

tarjoavat vuorovaikutuksen kautta lähtökohtia yhteisölliselle oppimiselle, jossa oppija ja 

ohjaaja rakentavat uutta tietoa yhdessä. (Haapala, 2015, 81, 82.)        

Opetushallitus on määritellyt yksitoista kohtaa elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. 

Niihin kuuluu muun muassa kohta kymmenen, joka on ”teknologia ja tietotekniikka”. 

(Opetushallitus, Tiede, teknologia ja yhteiskunta 2017.) Nämä yksitoista kohtaa on 

määritelty työ ja opiskelu huomioiden, mutta se ei huomioi ikäihmisiä. Elinikäinen 

oppiminen on yhä tärkeämpää myös työelämän ulkopuolella oleville, kuten ikäihmisille, 

sillä yhteiskunta velvoittaa kaikkia ikään katsomatta osaamaan ja ottamaan käyttöönsä 

lisääntyvät digitaaliset palvelut perinteisten palvelujen sijaan. 

Digitaalisten palvelujen muuttumisen murrosvaiheessa olisi hyvä miettiä, mitä tarjotaan, 

millä ehdoilla, mihin tarpeeseen ja -tilanteeseen. Digitaalisista toiminnoista ei saisi tulla 

rasite vaan ihmisen tulisi saada valita itselleen parhaita toimintatapoja. (Sintonen, 2012, 

23.) Tällä hetkellä näyttää siltä, että valinnanmahdollisuutta ei juurikaan tarjota. Sintonen 

(2012, 28) esittää, että teknologiakehityksen voi kyseenalaistaa ja voidaan tuoda esiin 

vaihtoehtoisia toimintatapoja, ajattelumalleja ja ratkaisuja. 

Sintonen (2012, 12) on keskittynyt kirjassaan nuorten digitaalisiin lukutaitoihin ja niiden 

edistämiseen mediakasvatuksen avulla. Mediakasvatuksen avulla voidaan edistää myös 

ikäihmisten digitaalisen kulttuurin osallisuutta ja hyvän suhteen kehittymistä. Hyvä suhde 

tarkoittaa aktiivista, positiivista osallisuutta ja sillä viitataan osin ideologiseen 

tavoitteeseen, jossa digitaalinen kulttuuri on luonteva osa arkea. Mediakasvatus on usein 

liitetty kiinteästi tietokoneisiin ja teknologiaan, joten se on koettu haastavana. Sintosen 

(2012, 37) mukaan tarvitaan medialukutaitojen kehittymisen tukemista, esimerkiksi juuri 

osallisuuden osalta. Digitaalisen teknologian ja kulttuurin käyttöönotto aiheuttaa 

haasteita myös kirjastoille: miten ne otetaan käyttöön ja mitä niiltä edellytetään. 

Kirjastojen olisi hyvä huomioida niitä suunnitellessaan asiakkaan aktiivisen toimijan 

rooli ja osallisuus. (Sintonen, 2012, 43.) Yleisten kirjastojen strategiassa 2016–2020 

(2017, 15) onkin tavoitteena asiakas aktiivisena toimijana ja osallistuminen palvelujen 

suunnitteluun. Tämä on tärkeää erityisesti ikäihmisiä koskevissa digitaalisissa 



22 
 

palveluissa. Toisaalta digitaalisiin palveluihin liittyviä asioita ei voida sälyttää pelkästään 

kirjastoille vaan se on koko yhteiskunnan asia. 

 

 

2.8 Oulun kaupunginkirjaston ikäihmisille suunnatut tapahtumat ja palvelut 

 

Tutkimusympäristönä tässä tutkimuksessa on Oulun kaupunginkirjaston pääkirjasto ja 

aluekirjastoista Myllyojan kirjasto, joten tarkastelen tässä luvussa näiden kirjastojen 

tarjoamia palveluja ikäihmisten näkökulmasta. Mikäli ikäihmiset haluavat opastusta 

teknologiaan liittyvissä asioissa, he todennäköisesti etsivät asiaan liittyvää tietoa kirjaston 

internetsivuilta. Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa tarkasteluhetkellä (16.8.2017) 

ikäihmisille internetsivujen perusteella seuraavia opastuksia teknologian osalta.  

Kirjaston sivuilla tarjotaan kotipalvelua, joka löytyy ”asiakkaana kirjastossa” -

alasvetovalikon kohdalta. Esiin tulleen sivun mukaan kotipalvelu on tarkoitettu niille 

henkilöille, jotka eivät korkean iän, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi 

pysty asioimaan itse kirjastossa. Tässä kohdassa oli kerrottu myös, että ennen palvelun 

aloittamista asiakas haastatellaan ja sen perusteella asiakkaalle valitaan lukemista, 

musiikkia, äänikirjoja tai ”muuta sellaista”. (Kotipalvelu, 2017.) Lukemisrajoitteisille 

asiakkaille sivuilla kerrotaan, että Celia-äänikirjoja on mahdollista tilata verkkopalvelun 

kautta tai postitse Celia-kirjastosta. Verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröidytään 

kirjastossa (Lukemisrajoitteiset asiakkaat, 2017).  

”Kirjastossa tapahtuu”- kohdassa ei ollut tällä hetkellä ikäihmisille teknologiaan liittyviä 

tapahtumia. Elokuun puolivälissä ei vielä välttämättä ole päästy teknologiaan liittyvissä 

tapahtumissa vielä käyntiin vaan tapahtumia oli eniten tarjolla lapsille muun muassa ”Lue 

koiralle”-tapahtumien muodossa (Kirjastossa tapahtuu, 2017). Oulun kaupunginkirjasto 

sekä alue- ja lähikirjastot tarjoavat ”kurssit, opastukset ja vinkkaukset”-sivun (2017) 

mukaan maksutonta ja kaikille avointa tietotekniikkaopastusta. Tällä hetkellä opastuksia 

ei ollut tarjolla sivun mukaan, mutta niitä olisi tulossa syksyn mittaan. Kuitenkin 

pääkirjaston lehtisalissa heti tarvittavaan, pieneen tietotekniikkaongelmaan oli saatavilla 

apua ”digitalkkarin muodossa”. ”Digitalkkarille” oli myös ajanvarausmahdollisuus joko 
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internetin kautta (Varaamo) tai paikan päältä kirjastosta. (Kurssit, opastukset ja 

vinkkaukset, 2017.) Sivuja tulkiten apua ilmeisesti saa aina, kun lehtisali on auki. 

Ainakaan mitään erillisiä päiviä tai kellonaikoja ei ollut sivulla mainittu. 

”Kirjasto kumppanina” -alasvetovalikosta löytyi ”Kokeilupiste”-sivu, jossa kerrottiin 

kirjaston matalan kynnyksen esittelytilasta, jossa asiakkaat ja yritykset voivat kohdata. 

Kokeilupisteessä on mahdollista saada käyttäjäkokemuksia sekä kehittää tuotteita ja 

palveluita asiakkaiden kanssa yhdessä (Oulun kaupunginkirjastosta tuotteiden ja 

palveluiden kokeilupiste, 2017.) Tämä on mielestäni hyvä mahdollisuus tablettien 

valmistajille saada käyttäjäkokemusta ja asiakkaille hyvä mahdollisuus tutustua ja saada 

apua laitteen käytössä. Sivulla oli myös linkki ”Ajankohtaista” josta pääsi kokeilupisteen 

tapahtumiin. Tällä ”Tulevat tapahtumat”-sivulla oli teknologiaan liittyviä, keväällä ja 

kesällä olleita tapahtumia. Näitä oli ollut muun muassa e-Kaleva -verkkopalvelujen 

esittelyt, apua veroilmoituksen tekemiseen verkossa ja niin edelleen, jotka varmasti ovat 

kiinnostaneet myös ikäihmisiä (Tulevat esittelijät, 2017).  

Katsoin ”Kirjastot ja aukiolot” – alas veto-valikosta, kohdasta ”Kirjastot” Myllyojan 

kirjaston tämänhetkisiä tapahtumia. Teknologiaan liittyviä tapahtumia ei ollut tämän 

hetkisen tilanteen mukaan tarjolla. Ainoat teknologiaan liittyvät tiedot sivulla olivat, että 

kirjastossa on käytössä langaton panOULU-verkko, kuusi asiakastietokonetta sekä 

päiväkäyttöön lainattava tabletti (Myllyojan kirjasto, 2017). Syksyn mittaan teknologiaan 

liittyviä tapahtumia oli oletettavasti kuitenkin tulossa kirjastoon. 

 

 

3 TUTKIMUSKYSYMYKSET, -MENETELMÄT JA -AINEISTOT  

 

 

Tarkoituksena on tutkia ikäihmisten tablettien käyttöön liittyviä haasteita ja ongelmia 

sekä niihin liittyvää oppimista kirjastoympäristössä asettamalla seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia ongelmia ja haasteita ikäihmisillä on tabletin käytön suhteen?  

2. Millaista tabletteihin liittyvä oppimisen tarve on ikäihmisillä?  
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3. Millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisten kannalta? 

 

 

3.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto koostuu kolmesta ikäihmisten opastustilanteen havainnoinnista 

alueemme kirjastoissa. Niissä kartoitettiin tutkimuskysymykseen yksi liittyviä asioita eli 

millaisia ongelmia ja haasteita ikäihmisillä on tabletin käytön suhteen. Ensimmäinen 

havainnointi suoritettiin Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa, toinen havainnointi 

Myllyojan kirjastossa ja kolmas jälleen pääkirjastossa. Havainnoinnit tehtiin vuosina 

2016–2017. Havainnointien lisäksi haastateltiin molempien kirjastojen henkilökuntaa, 

jotta saataisiin selvitettyä syvemmin ikäihmisten oppimisen tarvetta tablettiin liittyen ja 

sitä, millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisille teknologisiin laitteisiin, ja 

erityisesti tablettiin, liittyen. 

 

 

3.2 Havainnointi tutkimusmenetelmänä 

 

Havainnointi Tuomen ja Sarajärven (2009, 81) mukaan on perusteltu menetelmä, mikäli 

tutkittavasta asiasta on vähän tai ei lainkaan tietoa. Minulla ei ollut tietoa, millaisia 

haasteita ikäihmiset oikeasti tabletin käytössä kohtaavat, joten halusin nähdä ja kuulla ne 

itse havainnoiden kirjastoympäristössä. Tiesin, että kirjastot tarjoavat ikäihmisille 

suunnattuja opastuksia tabletin käytön osalta, joten siksi kirjasto olisi hyvä ja luonteva 

paikka havainnoida. Tutkimusmenetelmät kurssin myötä eri tutkimusmenetelmät olivat 

tulleet tutuiksi ja sen perusteella tiesin myös, että havainnointi olisi menetelmänä 

haastava ja työläs, mutta ihmisläheinen. Halusin kuitenkin haastaa itseni ja kokeilla tätä 

käytännönläheistä menetelmää.  

Havainnointipaikkaa pohtiessani tulin siihen tulokseen, että havainnointipaikan pitäisi 

olla julkinen paikka, jossa keskustelua voitaisiin käydä avoimesti muista paikalla olijoista 

välittämättä.  Myös siksi tarkoitukseen sopivaksi paikaksi valikoitui kirjasto. Yhdessä 
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kirjastossa havainnointi osoittautui pian liian vähäiseksi aineiston kannalta, joten otin 

havainnoitaviksi paikoiksi kaksi kirjastoa. Yhteensä havainnointeja oli kolmessa 

tapahtumassa. Havainnointikirjastoiksi valitsin Oulun kaupunginkirjaston pääkirjaston ja 

Myllyojan kirjaston, koska internetsivujen mukaan niihin oli tulossa syksyn 2016 aikana 

sopivia, tabletteihin liittyviä neuvontatilaisuuksia. Samoja tilaisuuksia järjestettiin 

kyseisissä kirjastoissa myös vuoden 2017 puolella, jolloin kolmas havainnointi 

toteutettiin. 

Havainnointeja tukemaan otin mukaan myös Oulun kaupunginkirjaston pääkirjaston ja 

Myllyojan kirjaston henkilökunnan haastattelut. Haastattelujen avulla olisi mahdollista 

saada heidän näkökulmansa esiin sekä kokemukset siitä, millaista oppimisen tarve 

ikäihmisillä on ja millainen kirjasto on oppimispaikkana ikäihmisen kannalta. 

Opastustilaisuuksia oli jo järjestetty joitakin vuosia, joten arvelin tapahtuman vetäjillä 

olevan hyvin kokemuksen tuomaa tietoa opastuksiin liittyvistä vaikuttavista tekijöistä. 

Havainnoinnin muodoksi päätin valita havainnoinnin ilman osallistumista. Ensimmäistä 

havainnointikertaa voidaan kutsua myös Tuomen ja Sarajärven (2009, 81) mukaan 

piilohavainnoinniksi. Kaksi muuta havainnointikertaa tapahtuivat niin, että 

havainnoitavat olivat tietoisia havainnoinnista. Piilohavainnointi ja sen eettiset haasteet 

tiedostetaan tässä tutkimuksessa. Se on harvoin käytetty havainnoinnin muoto, mutta sitä 

on kuitenkin tutkimuksissa käytetty. Tähän tutkimusaineistoon ei sisälly minkäänlaisia 

tietoja, joiden avulla havainnoitavat voitaisiin tunnistaa ulkopuolisten toimesta. 

Havainnoinnin tausta-ajatus oli, että esitetyt kysymykset olisivat mahdollisimman 

autenttisia, juuri niihin haasteisiin liittyviä, mitä kullakin ikäihmisellä olisi. Läsnäoloni ja 

havainnointien kirjaaminen olisi voinut olla jonkun havainnoitavan mielestä jopa 

häiritsevää täysin lähietäisyydeltä tehtynä. Aihepiiri eli tablettitietokoneeseen liittyvät 

haasteet ja ongelmat eivät ole myöskään erityisen arkaluonteinen aihepiiri yleisessä 

kirjastossa havainnoitavaksi. 

Havainnointi on Eskolan ja Suorannan (2000, 102) mukaan subjektiivista ja siten varsin 

inhimillistä toimintaa. Eri havainnoijat kiinnittävät eri asioihin huomiota, mutta syntyneet 

raportit voivat olla mielenkiintoisia asiallisista eroista huolimatta. Subjektiivisuus on 

rikkaus, jossa näkyy hyvin arkielämän monivivahteisuus ja siten myös tulkintojen 

runsaus. (Eskola & Suoranta, 2000, 102.) 
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3.3 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Päätin ottaa mukaan tutkimusmenetelmäksi myös haastattelun, osaltaan siksi, että sen 

ottaminen mukaan havainnoinnin rinnalle lisäisi tämän tutkimuksen luotettavuutta ja että 

saisin monipuolisemman ja syvemmän aineiston tutkimukseeni. Havainnoinnit 

tutkimusaineistona eivät olleet omasta mielestäni riittäviä tutkimuksen toteuttamiseksi. 

Kirjastohenkilökunnan haastatteluiden avulla olisi mahdollista saada vastaukset 

tutkimuskysymykseen kaksi ja kolme, joiden avulla etsittiin vastausta siihen, millaista 

tabletteihin liittyvä oppimisen tarve on ikäihmisillä ja millainen oppimispaikka kirjasto 

on ikäihmisten kannalta. Grönfors (2015, 150) sanoo, että havainnoinnin avulla voidaan 

saada monipuolista tietoa lukuisine yksityiskohtineen, mutta yhdistämällä sen rinnalle 

haastattelu saadaan kuvailevaa tietoa syventämään aineistoa. Haastateltaviksi 

henkilökunniksi valikoituivat luontevasti havainnointikirjastot eli Oulun kaupungin 

pääkirjaston henkilökunnan edustajat ja Myllyojan kirjaston henkilökunnan edustajat. 

Havainnointitilaisuuksissa oli helppo kysyä heidän suostumustaan myös haastattelulle ja 

kertoa, että haastateltaviksi olisi hyvä saada juuri ikäihmisille tapahtumia järjestäneitä ja 

mukana olleita henkilöitä. 

Haastattelun muodoksi valitsin teemahaastattelun. Teemahaastattelulle on tyypillistä se, 

että haastattelun aihepiirit ovat etukäteen tiedossa, mutta siitä puuttuu strukturoidulle 

haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. (Eskola & Vastamäki, 

2015, 29). Tarkoitus oli saada kummastakin kirjastosta ainakin yksi opastustilaisuuksia 

toteuttava henkilö vastaamaan haastatteluun eli kysymysteemoihin. Mietin valmiiksi 

teemat haastattelulle, mutta halusin tehdä myös kysymyksiä esille nousevista asioista 

haastattelun aikana. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2008, 200) mukaan haastattelu 

on hyvä menetelmä kun halutaan selventää saatuja vastauksia” ja siten syventää tietoja.  

Haastatteluteemat mietittiin ja laadittiin erilliseen tiedostoon. Haastattelurungon 

pituudeksi tuli A4 verran ja teemoja haastatteluun tuli neljä. Teemat olivat seuraavat: 

Ikäihmiset ja huomioitavat asiat kirjaston tapahtumissa, teknologia ja lisääntyvä 

digitaalisuus ja näiden rooli kirjastossa, ikäihmiset ja oppimisen tarve kirjastossa, kirjasto 
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oppimispaikkana ja elinikäinen oppiminen sekä teknologian ei-käyttäjät ikäihmisissä. 

Eskolan ja Vastamäen (2015, 35) mukaan on olennaista teemoja mietittäessä muistaa 

tutkimusongelma eli mihin ollaan hakemassa vastauksia. Eli otetaan selvää niistä asioista, 

jotka kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin. (Eskola & Vastamäki, 2015, 27, 28). 

Haastatteluteemarunko löytyy tämän tutkimuksen lopun liitteistä.  

Haastattelut nauhoitettiin haastattelutilanteessa. Myllyojan haastattelun pituus oli 41 

minuuttia, 25 sekuntia ja pääkirjaston haastattelu kesti tunnin, 2 minuuttia ja 32 sekuntia. 

Aineistot litteroitiin analysointia varten. 

 

 

3.4 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 

tutkimuksen perinteissä. Useimmat laadulliset tutkimukset perustuvat tavalla tai toisella 

sisällönanalyysiin, mikäli sillä tarkoitetaan kaikkia kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen 

sisältöjen analyysiä väljänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91.) 

Sisällönanalyysin avulla toteutetussa tutkimuksessa on tärkeää rajata tutkittava ilmiö 

kapeasti, mutta kertoa ilmiöstä kaikki, mitä irti saadaan. Mikäli aineistosta löytyy jotain 

muita kuin tutkittavaan aiheeseen liittyviä tuloksia, ne on jätettävä pois. Tutkimuksesta 

tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma. Viimeistään aineiston 

analyysivaiheessa on hyvä selvittää itselleen, hakeeko aineistosta samankaltaisuutta vai 

erilaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 92, 93.) 

Tutkimusanalyysiä, varsinkin havainnointien kohdalla, on tehty pitkään koko 

tutkimusprosessin aikana. Tämä onkin tyypillistä kvalitatiivisissä tutkimuksissa ja 

erityisesti kenttätutkimuksessa (havainnointi ja haastattelu), jossa aineistoa kerätään 

monissa vaiheissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, 218). Havainnointien ja 

haastattelujen teemoittelussa on pyritty aiheen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja 

aineistosta on poimittu ne teemat, jotka parhaiten vastasivat tutkimuskysymyksiin. 

Teemoittelussa painottuu usein se, mitä kustakin teemasta on sanottu (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 95). Tutkimusaineiston hallitsemiseksi ja analysoinnin helpottamiseksi on pidetty 
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koko tutkimusajalta tutkimuspäiväkirjaa. Olennaista päiväkirjan pito on erityisesti 

havainnointia tutkimusmenetelmänä käytettäessä. 

Aineistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköt muodostetaan aineistosta tutkimuksen 

tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Ajatuksena on, että analyysiyksiköt eivät 

ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Tarkoitus on saada teoreettinen ymmärrys 

tutkittavasta asiasta. Tälle analyysille on ominaista se, että tunnistetaan aikaisemman 

tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava vaan 

pikemminkin uusia ajatusuria aukova. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 97, 98.) 

 

 

3.5 Havainnointi pääkirjastossa – tablettitohtorit-tilaisuus 

 

Ensimmäisen havainnoinnin kohteeksi valikoitui Oulun kaupunginkirjaston 

valtakunnallinen SeniorSurf-päivä, jossa ammattikorkeakouluopiskelijat toimivat 

tablettitohtoreina (Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 2016). Koska sopiva 

tilaisuus havainnointiin tuli heti seuraavalle päivälle, valitsin muistiinpanovälineiksi 

pelkästään kynän ja vihon. Eli aikaa ei ollut sen parempiin alkuvalmisteluihin, mutta 

arvelin pärjääväni näillä välineillä. 

Tapahtumapäivä oli lokakuussa 2016 Oulun kaupungin pääkirjastossa. Tapahtumapaikka 

oli kirjaston toisessa kerroksessa. Tablettitohtoreiden tilaisuuden oli määrä tapahtua klo 

12–16 välisenä aikana. Paikkaan oli laitettu pöytiä ja sen ympärille tuoleja. Esittelin itseni 

ja kysyin havainnointiluvan paikalla olleelta kirjaston henkilökuntaan kuuluvalta 

henkilöltä sekä paikalla olleilta ammattikorkeakouluopiskelijoilta. Luvan saatuani mietin, 

mihin sijoittautuisin havainnoimaan tilaisuutta. He ehdottivat, että olisin jäänyt pöytien 

välittömässä läheisyydessä olevaan tuoliin istumaan ja havainnoimaan, mutta valitsin 

kauempaa ikkunaseinällä olevan tuolin. Siinä istuessani en aiheuttaisi kysymyksiä, vaan 

tapahtumaan tulleet voisivat rauhassa kysyä omiin asioihin liittyviä kysymyksiä oppailta.  

Tässä toteutetussa havainnointitilanteessa ei kysytty lupaa havainnoitavilta, ainoastaan 

tilaisuuden järjestävältä taholta. Tutkimuseettisesti se voisi olla joissain tapauksissa 

ongelma, mutta tämä tutkimus ei kohdistunut hyvin arkaluontoisiin asioihin, vaan arkisiin 
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teknologiaan liittyviin haasteisiin. Samankaltaisia haasteita voi olla minkä ikäisillä 

tahansa, ei vain ikäihmisillä. Missään vaiheessa havainnointia ei ollut tarkoitus pyrkiä 

tunnistamaan havainnoitavia henkilöitä vaan ainoastaan heidän esittämänsä asia eli haaste 

tai ongelma, joka oli tabletin käytön osalta tärkeä. Vuorovaikutus minun ja 

havainnoitavien välillä ei ollut tässä tutkimuksessa olennainen seikka.  

Kellon näyttäessä noin kahtatoista paikalle saapui heti useita opastusta tarvitsevia 

henkilöitä. Koska tapahtumaa oli mainostettu senioreille, saapuneet olivat arvioni 

mukaan selvästi eläkeikäisiä. Huomasin heti, että en voi kirjata kaikkia haasteita ja 

ongelmia ylös, koska osa puhui niin hiljaisella äänellä, että en käytännössä kuullut 

keskustelua istuessani kauempana. Huomasin kuitenkin myös sen, että se ei haitannut, 

koska opastettavia oli kerralla niin monta, että en olisi kaikkia keskusteluja ehtinytkään 

kirjoittaa ylös. Keskityin niiden keskustelujen kirjaamiseen, jotka kuulin hyvin. 

Kaiken kaikkiaan sain ylös kirjattua 13 opastettaviin liittyvää keskustelua. Kymmenen 

opastettavista oli naisia ja kolme miehiä. Kaikki olivat ikäihmisiä. Lähes kaikilla oli oma 

laite eli tabletti mukanaan. Kahdella henkilöllä ei ollut omaa tablettia ja he halusivat 

tutustua kirjaston lainatabletteihin. Kahdella ikäihmisellä tabletti oli vasta ostettu. He 

olivatkin niitä, jotka viipyivät pisimpään, koska kysyttävää oli paljon. Tapahtumassa 

oppaina oli yhteensä neljä henkilöä.  Yleisesti ottaen haasteita oli monenlaisia, kuten olin 

ennakkoon aavistellut. 

Puhtaaksi kirjoitettua tekstiä havainnointitilanteesta tuli lähes viisi sivua. Fonttikoko oli 

12 ja riviväli 1,5. Havainnointiaineiston puhtaaksikirjoittamisen jälkeen poimin 

jokaisesta keskustelusta keskustelun aiheen alleviivaten ne eri värien avulla.  Sen jälkeen 

yksinkertaistin lausumat ja teemoittelin ne eri tiedostoon ja tein niistä taulukon. Alla 

olevassa taulukossa 1 on esimerkki ”tablettitohtorit”-tilaisuuden perusteella tehdystä 

taulukosta. Kokosin kaikista havainnoitujen opastuksien teemoista eli ongelmista ja 

haasteista omaksi avukseni myös määrällisen taulukon, joka helpotti minua analyysin 

teossa.  

Taulukko 1. Esimerkkitaulukko lausumista. 

LAUSUMA PELKISTYS TEEMA 

”Onko salasana hävinnyt, 

kun tabletti sanonut niin? 

Salasanan häviäminen. Salasanat. 
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Aloittavat opettelun 

perustoiminnoista. 

Miten perustoimintoja 

käytetään. 

Perustoiminnot. 

Opas: ”Tässä voi valita 

salasanan vaihdon.” 

Opastettava: ”Missä?” 

”Välimuistissa?” 

Miten ja missä tabletin 

salasanan voi vaihtaa. 

 

Salasanat. 

 

 

3.6 Havainnointi Myllyojan kirjastossa – tabletti käteen-tilaisuus 

 

Havainnointi Myllyojan kirjastossa toteutettiin marraskuussa 2016. Valitsin Myllyojan 

kirjaston, koska siellä oli kyseisellä viikolla tilaisuus nimeltä ”tabletti käteen”, joka oli 

suunnattu tabletin ja internetin käytön aloittelijoille (Ajankohtaista, 2016). En ollut 

tiedustellut lupaa havainnointiin kirjastossa etukäteen, joten Myllyojan kirjaston 

henkilökunta olisi voinut kieltäytyä havainnoinnista. He olivat yllättyneitä yhtä äkkiä 

tulleesta havainnointipyynnöstä, mutta sain luvan havainnoinnille. He kertoivat, että 

tapahtumaan oli ilmoittautunut ennakkoon kuusi henkilöä. Kirjaston internetsivuilla oli 

esitelty tämän tablettitilaisuuden aiheet eli tablettiin tutustuminen ja mihin kaikkeen 

tablettia voi käyttää (Ajankohtaista, 2016). Tapahtumaa varten eräälle seinustalle oli 

laitettu valkokangas ja kannettava tietokone diaesitystä varten. Valkokankaan eteen oli 

sijoitettu pöytiä ja tuoleja, joiden ääressä osallistujat voisivat seurata esitystä ja samalla 

kokeilla samat asiat käytössään olevilla tableteilla. 

Sijoittauduin erään pöydän ääreen seuraamaan tapahtumien kulkua. Tapahtumaan saapui 

ajoissa kolme henkilöä ja yksi hieman alun jälkeen. He kaikki olivat naisia ja oman 

arvioni mukaan kaikki ikäihmisiä. Kysyin saapuneilta luvan havainnoinnille ja he 

myönsivät luvan hieman ihmetellen luvan kysymistä. Kaksi ilmoittautunutta henkilöä 

(nainen ja mies) saapuivat, kun tilaisuutta oli jo pidetty melko pitkälle. Näiltä henkilöiltä 

ei pystytty siitä syystä kysymään lupaa havainnointiin. Tapahtumassa oli kolme neuvojaa 

ja yksi heistä oli samalla diaesityksen pitäjä. Hän piti heijastettua esitystä ja samalla 

neuvoi tabletin toimintoja opastettaville. Esityksessä oli esitettävänä yhteensä 29 diaa. 

Osallistujille jaettiin diaesitys myös paperiversiona ja tästä on alla esimerkki yhdestä 

tapahtumassa esitetystä diasta. 
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Kuvio 1. Esimerkki opastustilaisuuden dioista (Oulun kaupunginkirjasto-

maakuntakirjaston opetusmateriaali, 2016). 

 

Kirjastolla oli saatavilla tabletteja lainaksi, mikäli osallistujilla ei olisi tabletteja. Nämä 

lainattavat tabletit olivat merkiltään Samsung Galaxy Tab 2 ja 3 ja näyttivät olevan 

havainnointini mukaan melko pieniä ikäihmisten käyttöön. Yksi henkilö käytti 

lainatablettia ja muut omia tabletteja. Huomasin, että henkilöiden omat tabletit olivat 

suurempia kooltaan. Keskustelut kirjattiin myös tässä tapahtumassa ylös kynän ja vihon 

avulla, koska olin huomannut ensimmäisellä havainnointikerralla, että se on riittävä tapa 

kirjata lausumat ylös. 

Tästäkin tilaisuudesta tuli puhtaaksi kirjoitettua tekstiä lähes viisi sivua. Fonttikoko oli 

myös sama 12 ja riviväli 1,5. Selviä kysymyksiä esityksen aikana ei paljoakaan esitetty 

vaan ne olivat usein toteamuksia tiettyyn aiheeseen liittyen. Kirjasin kysymykset ja 

kommentit ylös suoraan siten, miten ne opastettavan taholta esitettiin. Esitys keskeytyi 

välillä jatkuvasti ja välillä se jatkui joidenkin aiheiden kohdalla keskeyttämättä. 
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Myös tässä haastattelussa kirjoitin osallistujien sanomisista alleviivauksen jälkeen 

erillisen tiedoston ja yksinkertaistin sekä teemoittelin sanonnat. Kokosin myös tästä 

teemat määrälliseen taulukkoon omaksi avukseni analysointia varten. 

 

 

3.7 Havainnointi pääkirjastossa – tabletti käteen-tilaisuus 

 

Kolmas havainnointi tapahtui jälleen Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa. Olin 

kysynyt luvan havainnoinnin suorittamiselle haastatellessani kyseisen kirjaston 

henkilökuntaa ja saanut sille luvan. Tämä havainnointi tapahtui lokakuun alussa 2017 ja 

sen nimi oli, kuten Myllyojan tilaisuudessakin ”tabletti käteen”. Tapahtuma alkoi klo 13 

ja se kesti klo 15: en saakka. Paikalle saapui neljä naista ja yksi mies. Naiset olivat oman 

arvioni mukaan ikäihmisiä, mutta mies ei ollut. Tapahtumaa ei ollutkaan mainostettu vain 

ikäihmisille.  

Tämä tilaisuus pidettiin luokan kaltaisessa erillisessä tilassa ja kaikki olivat saapuneet 

ajoissa, joten minunkin oli helppo esitellä opastajien jälkeen itseni ja pyytää lupaa 

havainnoinnille. Kaikki suostuivat havainnointiin ja siihen, että käyttäisin saamiani 

lausumia ja tuloksia tutkimuksessani. Tässä tilaisuudessa oli kolme opasta, joista yksi 

eteni ja kertoi tabletin toiminnoista samojen valmiiden diojen mukaan kuin Myllyojankin 

opastustilaisuudessa. Yksi opastajista oli aiemmin mainittu ”digitalkkari”. Käytin myös 

tässä tilaisuudessa tapahtuman ylös kirjaamiseen kynää ja vihkoa. Ylös kirjatun tekstin 

kirjoitin jälleen myöhemmin puhtaaksi ja teemoittelin opastettavien lausumat ja 

kysymykset. Puhtaaksi kirjoitettua tekstiä rivivälillä 1,5 ja fonttikoolla 12 tuli hieman yli 

kuusi sivua. Myös tässä kokosin teemat määrälliseen taulukkoon. 

Tämä tilaisuus poikkesi Myllyojan tilaisuudesta siinä, että tapahtuman vetäjä kysyi aluksi 

osallistujilta, miten hyvin he osaavat tablettia käyttää ja mitä he tekevät tableteilla. Tämä 

antoi itsellenikin hyvää tietoa tutkimuskysymykseni osalta. Kolmella osallistujalla oli 

tilaisuudessa käytössään kirjaston tabletti ja kahdella oli oma tabletti. Tilaisuus eteni 

diojen mukaan, mutta kuulostellen, tulisiko aiheesta sitä läpikäydessä kysymyksiä 

opastettavien taholta. Opastettavat kysyivätkin itseä mietityttäviä kysymyksiä erittäin 
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hyvin tässä tilaisuudessa. Myös tässä tilaisuudessa tarvittiin kaikkia kolmea opastajaa 

neuvomaan opastettavia kädestä pitäen. Opastustilaisuudessa pidettiin myös pieni tauko, 

jolloin opastettavat testasivat tablettiensa kameroita ja ottivat kirjaston osastoilla kuvia. 

 

 

3.8 Haastattelujen käytännön toteutus 

 

Myllyojan kirjaston kanssa oli jo kirjastossa toteutetun havainnoinnin yhteydessä 

keskusteltu mahdollisesta henkilökunnan haastattelusta. Alun perin haastattelu oli 

tarkoitus tehdä jo toukokuun 2017 lopussa, mutta se päästiin toteuttamaan vasta saman 

vuoden syyskuussa. Molempien kirjastojen edustajan kanssa sovittiin syyskuun alussa 

sähköpostitse haastatteluajat. Kerroin ikäihmisten tabletin käyttöön liittyvästä aiheesta 

sähköpostissa ja kerroin, että toivoisin haastateltavaksi henkilön tai useampia henkilöitä, 

jotka vastaavat ikäihmisille suunnatuista, teknologiaan liittyvistä opastustapahtumista. En 

lähettänyt laatimaani teemahaastattelurunkoa etukäteen kumpaankaan kirjastoon.  

Molemmat haastattelut toteutettiin syyskuun puolivälissä, ensin pääkirjaston 

henkilökunnan edustajien kanssa ja sen jälkeen Myllyojan henkilökunnan. Pääkirjastossa 

paikanpäälle haastatteluun saapui kaksi kirjaston vakituista työntekijää. Myllyojan 

haastattelussa paikalla oli kolme henkilöä, kaksi vakituista työntekijää ja yksi 

työharjoittelija. Kaksi haastateltavaa kertoivat olleensa mukana ikäihmisille suunnatuissa 

tablettiopastustilaisuuksissa, paitsi ”tablettitohtorit” tilaisuudessa, koska sen pitäminen 

oli ollut korkeakouluopiskelijoiden vastuulla. Tässä Myllyojan haastattelussa mukana 

kolmantena ollut työharjoittelija oli ollut mukana yhdessä ”tablettitohtorit”-tilaisuudessa, 

joten minulle tarjoutui mahdollisuus saada tietoa myös tämän tilaisuuden kokemuksista.   
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa kerrotaan kahden Oulun kaupunginkirjaston pääkirjaston 

tablettiopastustilaisuuden ja Myllyojan kirjaston tablettiopastustilaisuuden 

havainnointitulokset eli vastataan tutkimuskysymykseen yksi. Tutkimuskysymys yksi 

kuului seuraavasti: Millaisia ongelmia ja haasteita ikäihmisillä on tabletin käytön 

suhteen?  

 

  

4.1 Ikäihmisten kokemat haasteet tabletin käytössä 

 

Yleisesti ottaen havainnoinneista kävi ilmi se, että havainnoidut ikäihmiset haluavat 

käyttää tablettia ”tabletti tutuksi”-tilaisuuden opastettavan sanomana ”ihan arkisiin 

asioihin”. Kaikista tapahtumista kävi ilmi, että ikäihmiset haluavat oppia tabletin käytön, 

jotta he pystyvät käyttämään sitä näiden arkisten asioiden hoitoon. Tässä on selkeä yhteys 

Haasion ja Savolaisen (2004, 106) määritelmään arkielämän tiedonhankinnasta. Näitä 

arkisiksi kutsuttuja asioita olivat havainnoitujen henkilöiden kertomana lehtien, uutisten 

ja e-kirjojen lukeminen, pankkiasioiden ja terveyteen liittyvien asioiden hoitaminen, 

sähköpostin käyttö ja yhteydenpito läheisten kanssa sekä kuvien ottaminen ja niiden 

vastaanottaminen. Havainnoiduista opastustapahtumista kävi ilmi, että riittävää tasoa 

oppimisessa ei vielä ollut saavutettu itsenäisesti vaan ikäihmisillä oli tabletin 

perustaidoissa haasteita ja ongelmia, jotka he halusivat selvittää. Ikäihmiset tarvitsivat 

opetteluun apua ja tällaista luontevaa apua tabletin käytön opetteluun he olivat tulleet 

hakemaan kirjastossa tarjottavasta opastustilaisuudesta.  

Seuraavassa luvussa kerrotaan havainnointitulokset haasteista ja ongelmista, jotka 

liittyivät salasanoihin, tunnuksiin ja sovelluskauppoihin. Haasteet liittyivät myös 

perustoimintoihin, sovelluksiin ja asetuksiin. Kerron myös kameraan, kuviin, videoihin 

sekä nettitelevisioon liittyvistä haasteista ja ongelmista. Viimeisenä lukuna kerrotaan 

näppäimistöön ja ”outoihin sovelluksiin” liittyvistä haasteista ja ongelmista. 
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4.1.1 Salasanat ja tunnukset sekä sovelluskaupat 

 

Kerron tässä salasanoihin ja tunnuksiin liittyviä haasteita ja ongelmia, vaikka tämä asia 

koski enimmäkseen pääkirjaston ”tablettitohtorit”-tapahtumaa. ”Tabletti käteen”-

tapahtumassa Myllyojalla salasanoista kysyttiin myös, joskin vähemmän. 

”Tablettitohtorit”-tapahtumassa käyneet henkilöt kysyivät tästä aiheesta paljon ja 

salasanat sekä niiden määrä osoittautui selkeäksi haasteeksi opastettaville. Se, että 

ikäihmisillä oli salasanojen suhteen haasteita, ei ole mitenkään yllättävää, sillä meistä 

jokainen tarvitsee salasanoja päivittäin hyvin monessa paikassa internetissä. Sähköpostin 

käyttö ja pankkiasioiden hoitaminen oli Tilastokeskuksen mukaan yleisimpiä 

käyttötapoja vuonna 2015. Näiden molempien käytössä tarvitaan salasanoja ja niiden 

muistamista ja tämä näkyi myös ”tablettitohtorit”-tapahtumassa.  

Tunnuksien luonnin haasteet pääkirjaston tapahtumassa liittyivät sähköpostitunnusten 

luontiin, Adobe-tilin luontiin ja e-kirjojen lukemiseen, netti-tv-tunnuksiin ja videoiden 

jakamiseen liittyviin asioihin. Opastettava, joka oli kysynyt videoiden jakamisesta, totesi 

yksinkertaisesti Google Play-kaupan olevan liian vaikea. Vaikeaksi Google Play-kauppa 

koettiin myös Myllyojan kirjaston tilaisuudessa, vaikka siellä asia lähinnä esiteltiin 

kirjaston oman googletilin avulla ja kerrottiin, että tilin avulla voi ladata tablettiin 

pankkisovellukset. Ikäihmiset eivät halunneet missään tilaisuudessa tutustua maksullisiin 

sovelluksiin vaan he kokivat turvallisemmaksi tutustua ja ladata tablettiinsa maksuttomia 

sovelluksia. Tunnukset ja niiden salasanojen muistissa pitäminen koettiin erittäin 

ongelmalliseksi ja moni tapahtumissa halusi selvästi välttää uusien tunnuksien luontia. 

Tunnuksien luonnissa näyttäisi olevan liian monta kohtaa, jotka pitää ymmärtää ja joista 

selviytyä, ennen kuin vaikkapa MTV3 kanavan tarjoamasta nettitelevisiosta Katsomosta 

pystyy katsomaan ohjelmia. Yksi tunnusten luontia estävä tekijä oli jälleen uuden 

salasanan muistaminen. Salasanojen suuri lukumäärä eri paikkoihin ei pelkästään rajoita, 

vaan suorastaan estää ikäihmisillä tunnusten luontia ja kyseisten sovellusten käyttöä. 

Tämä harmitti heitä itseään suuresti. 

Opastettavilla oli haasteita sähköpostiin liittyvissä salasanoissa, tabletin salasanoissa, 

verkkopankin salasanoissa ja Katsomon ja YleAreenan kaltaisten nettitelevisioiden 
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salasanoissa. Eli salasanojen tarve eri paikkoihin voi nousta määrällisesti melkoiseksi 

hallita ikäihmisellä. ”Onko salasana hävinnyt, kun tabletti sanonut niin” oli hyvin 

yleinen lausahdus. Kävi myös ilmi hyvin yleisesti, että moni opastettavista ei osannut 

vaihtaa salasanaa tarvittaessa. Sovellusten lisäämisen ja –poiston neuvontaa olisi moni 

tarvinnut, mutta se oli mahdotonta, koska tabletin salasana ei ollut osalla henkilöitä 

tallessa. Yleensäkin se, oliko tabletin salasana missään tallessa, oli monen kohdalla 

epäselvää. 

Myös se, mitä salasanaa käytetään missäkin sovelluksessa, oli monelle hyvin epäselvä 

asia. Eräs opastettava tarvitsi apua verkkopankin laskunmaksussa ja kysyi siihen liittyen, 

että ”laitetaanko tablettiin sama salasana kuin tietokoneella maksettaessa”. Toinen 

opastettava kertoi oppaalleen, että ei katso enää ”Kauniita ja rohkeita”, sillä sen 

katsomiseen pitää rekisteröityä ja pitää muistaa taas yksi salasana lisää. Osa netti-tv 

sovelluksista, kuten Yle Areena, toimii myös ilman rekisteröitymistä, mutta osaan 

sovelluksista tarvitaan rekisteröityminen. Kaikki nettitelevisiosovellukset voisivat toimia 

ilman rekisteröitymistä, siten niiden käyttö olisi helpompaa ikäihmisille. Myös laitteen 

salasanat olivat osalla hukassa ja opas neuvoi tuossa tapauksessa kysymään salasanan 

kaupasta, josta laite oli ostettu. Eräs opastettava oli ratkaissut salasanaongelman siten, 

että hänellä oli paperille kirjatut salasanat mukanaan. Salasanan kirjoitusmuoto eli isot ja 

pienet kirjaimet ja merkit puhututtivat myös sekä aiheuttivat haastetta niiden 

kirjoittamisessa.  

 

 

4.1.2 Perustoimintoihin, sovelluksiin ja asetuksiin liittyvät haasteet 

 

Perustoimintoihin, sovelluksiin ja asetuksiin liittyi kaikissa kolmessa tapahtumassa 

ylivoimaisesti eniten haasteita ja ongelmia. Monelle neuvottiin Myllyojan ja pääkirjaston 

”tabletti käteen”-tilaisuuksissa ihan alkuun, miten tabletti käynnistetään. Oli yleistä, että 

tablettia oli käytetty hyvin vähän tai ei ollenkaan, jolloin opastus lähti liikkeelle tabletin 

käytön alkeiden opettelusta. Kaikille tapahtumille oli yleistä se, että opastettavat 

halusivat, että heille kerrotaan yleisesti tablettiin liittyvistä toiminnoista ja mitä kaikkea 

tabletilla voi tehdä. Eli monet ikään kuin kartoittivat sitä, tarvitsisivatko he tablettia tai 
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olisiko sen käytöstä mitään hyötyä tai helpotusta heille heidän arjessaan. Kuten Behin, 

Pedellin ja Douben (2015, 440) tutkimuksessa todettiin, niin uuden teknologian pitää 

sopia ikäihmisen elämäntapaan. Mikäli tabletin käytölle ei löydy hyvää syytä, niin silloin 

sitä ei välttämättä oteta käyttöön. Havainnoinneista kävi ilmi, että laite ei myöskään 

muistuta mitään aiemmin opittua laitetta eli tabletti ei ole ikäihmisten näkökulmasta ja 

aiemmasta kokemusmaailmasta katsoen kovinkaan intuitiivinen eli tutunoloinen laite 

(Kuutti, 2003, 13), kuten vaikkapa tutkimuksen ompelukone (Talamo, Giorgi & Mellini, 

2011, 34). Tabletin käyttö vaatii paljon opettelua. 

Kaikkien opastustapahtumien henkilöt osoittautuivat erittäin innokkaiksi oppimaan. 

Tämä tuli myös erään tapahtuman keskustelussa esiin siten, että eräs vanhimmista 

opastettavista kuvaili tabletin käytön opetteluaan opiskeluksi. Hänen sanomansa ”kyllä 

minäkin oppisin, jos saisin rauhassa harjoitella” oli kuvaavasti sanottu ja todistaa sen, 

että mikäli ikäihmisellä on kiinnostusta ja motivaatiota oppia tabletin käyttö niin hän kyllä 

oppii. Se vaatii vain enemmän aikaa ja harjoittelua kuin nuoremmilla. Tapahtumista tuli 

ilmi se, että suurimmalla osalla osallistujista oli oma tabletti, mutta sitä käytetään 

satunnaisesti ja oppimisen kannalta liian harvoin. Tämä aiheuttaa sen, että tabletin käytön 

opettelu alkaa aina ikään kuin alusta. O’Brien, Rogers ja Fisk (2012, 8) totesivat myös 

tutkimuksessaan, että ikäihmiset kyllä käyttävät samoja teknologioita kuin nuoremmat ja 

määrällisesti saman verran, mutta eri toistumistiheydellä. Millä toistumistiheydellä 

havainnoidut ikäihmiset opastustapahtumien jälkeen tablettia käyttävät, olisi 

mielenkiintoinen seikka selvitettäväksi, koska useimmat havainnoitavat ikäihmiset olivat 

tabletin opettelussa alkuvaiheessa.  

Kaikissa tapahtumissa havainnollistui se, että vaatii harjoittelua, miten tablettia 

”napautetaan”, miten kentissä liikutaan sormella ”hipaisemalla” ja miten näytön 

kirkkautta sekä tekstin kokoa säädetään suuremmaksi. Tabletti sopii havainnointien ja 

opastettavien omien sanojen mukaan hyvin ikäihmisille juuri siksi, että tekstiä pystyy sen 

opittuaan helposti suurentamaan, toisin kuin älypuhelimessa. Hyvärisen (2008, 171) 

sanoin, se, että parhaimmillaan näön vanheneminen on huomaamaton muutos ja 

pahimmillaan se on hankala este, tuli esiin näissä havainnoinneissa siten, että näön 

heikkeneminen näillä opastettavilla vaikutti tabletin käyttöön, mutta se ei ollut mikään 

este. Tabletin käytön osalta ääni ja sen kokeminen jäi hyvin vähäiseksi molemmissa 
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tapahtumissa. Vain yksi henkilö Myllyojan tapahtumassa kysyi sitä, mistä musiikin ääntä 

saa säädettyä. 

Eräs opastettava sanoi tableteista ”niitä nuorten tabletteja” ja samanlaisen kommentin 

toinen opastettava, että ”lapsikin osaa, mutta ei tämän ikäinen”. Ikäihmisten mielikuva 

tabletin käytön opettelusta voi yleisimminkin olla, kuin vain näiden havaintojen 

perusteella, että opettelu on haastavaa ja tabletit ovat tarkoitettu nuorille, ei ikäihmisille. 

Nämä seikat voivat osaltaan monella ”nostaa kynnystä” tabletin käytön opettelemisen 

suhteen. Kaikissa tapahtumissa tuli myös esille se, että omaa tabletin käytön osaamista 

vähäteltiin. Tämä tuli ilmi erityisesti ”tabletti käteen”-tapahtumassa pääkirjastossa. 

Epävarmuus estävänä tekijänä oli eräs tutkimustulos myös Keräsen, Kankaan, Immosen, 

Similän, Enwaldin, Korpelan ja Jämsän tutkimuksessa, jossa kartoitettiin syitä 

teknologian ei-käytölle. Sen mukaan psykososiaaliset tekijät, kuten epävarmuus lisää 

negatiivisuutta edistyneitä teknologioita kohtaan ja voi olla syy olla käyttämättä 

teknologisia laitteita. Vaikka monet havainnoitavat tässä tutkimuksessa kokivat 

epävarmuutta omasta osaamisestaan, niin siitä huolimatta he jatkoivat yrittämistä ja 

halusivat opetella tabletin käyttöä. Eli toisilla epävarmuus voi estää uuteen teknologiaan 

tutustumisen tai sen opettelun, mutta toiset pystyvät epävarmuudesta huolimatta 

jatkamaan tutustumista ja opettelua. Näistä havainnoiduista tapahtumista kävi ilmi, että 

raja tabletin käyttäjäksi tai ei-käyttäjäksi voi olla hyvin pieni suuntaan tai toiseen. 

Sovellukset termeinä aiheuttivat havainnointitilanteissa kysymyksiä, varsinkin 

pääkirjaston ”tablettitohtorit”-tapahtumassa. Kun termeistä päästiin selville, niin 

sovellusten löytäminen, lataaminen ja poistaminen osoittautuivat myös haastaviksi 

asioiksi kaikissa tapahtumissa. Myös usein tässä yhteydessä puhutut ”tilit” (esimerkiksi 

Adobe-tili) aiheuttivat sanatasolla päänvaivaa. Myös se, mitä sovelluksia kenenkin 

tabletit sisälsivät, oli haastava asia kaikissa tilaisuuksissa, koska opastettavat käyttivät 

omia, erimerkkisiä laitteita. Osa opastettavista turhautuikin tilanteeseen ja he ottivat 

jossain vaiheessa opastusta käyttöönsä kirjaston tabletin pysyäkseen opastuksessa 

mukana. Erimerkkiset laitteet aiheuttivat lukuisia haastavia tilanteita myös opastajille. 

Monella oli juuri sovellusten lataamisessa ja poistossa ongelmia ja sitä kysyttiin kaikissa 

tapahtumissa. Monellakaan se ei kertoman mukaan ollut onnistunut kotioloissa. 

Kirjastojen tapahtumat osoittautuivat erittäin tärkeiksi juuri henkilökohtaisen, kädestä 
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pitäen neuvomisen ja näyttämisen takia. Tälle on selkeä tarve ikäihmisillä havainnointien 

perusteella. Tuen tarpeen tärkeys vähemmän teknologioita käyttävillä ikäihmisillä 

todettiin myös O’Brienin, Rogersin ja Fiskin tekemässä tutkimuksessa (2012, 23). 

Google Maps oli Myllyojan ”tabletti käteen”-tilaisuudessa sovellus, joka aiheutti 

peruskäytön ohella eniten haasteita ja kysymyksiä. Asia vaati myös paljon 

henkilökohtaista opastusta kädestä pitäen lähes jokaisen kohdalla. Eräs opastettava 

ihmetteli, että ”toinen tabletti löytää Myllyojalle, mutta toinen ei löydä”. Opas kertoi dian 

avulla, miten karttapalvelua voi hyödyntää, mutta moni opastettavista ei kuitenkaan 

saanut katunäkymää näkyviin yrityksestä huolimatta. Google Maps oli hyvä esimerkki 

siitä, että opastettavat olivat erittäin kiinnostuneita käyttämään kyseistä sovellusta, mutta 

sen opettelu oli erittäin haastavaa ja jopa turhauttavaa. Mitä tarkoittaa koti, mitä 

katunäkymässä pitää tehdä ja miten Google Mapsilla haetaan katuja, aiheuttivat lukuisia 

kysymyksiä ja eräs opastettava kommentoikin, että ”haastava juttu tämä karttasovellus”.  

Talamon, Giorgin ja Mellinin (2011, 34) tutkimuksessa todettiin, että yhä edelleen 

ikäihmisille suunnattujen teknologisten laitteiden ainoa kriteeri voi olla yksinkertaisuus. 

Havainnoinnit osoittivat sen, että ainakaan tabletti ei ole yksinkertainen laite vaan sen 

käyttö on melko vaikeaa sen osalta, mistä mikäkin asetus ja toiminto löytyvät. Vaatii 

paljon harjoittelua ja toistoa, ennen kuin ikäihminen pystyy itsenäisesti muokkaamaan 

tabletin mieleisekseen eli esimerkiksi lisäämään siihen sovelluksia ja poistamaan 

sovelluksia. Tabletin käyttö voi kokonaan loppua ja varsinkin silloin, jos sen 

käyttämiseen ei ole mahdollista saada apua. Havainnoidut kirjastot tarjoavat siten erittäin 

tärkeää ja tarpeellista palvelua ikäihmisille opastustilaisuuksien muodossa. 

 

 

4.1.3 Kameraan, kuviin, videoihin ja nettitelevisioon liittyvät haasteet 

 

Molemmissa pääkirjaston tapahtumassa kysyttiin melko paljon tabletin kameraan ja 

kuviin liittyvistä asioista. Myllyojan kirjastossa aihetta sivuttiin hieman, johtuen osaksi 

diaesityksen perusteella etenemisestä ja aikataulussa pysymisessä eli aikaa ei juurikaan 

ollut kysymyksille, eikä kysymyksiä aiheesta esitetty opastettavien taholta. Kun ”tabletti 
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käteen”-tilaisuudessa pääkirjastossa onnistuttiin löytämään tabletista kamera, niin sen 

jälkeen oli vähän tablettia käyttäneillä haastavaa kuvauskohteeseen tähtääminen ja 

tabletin paikoillaan pitäminen tarpeeksi tukevasti. Ja se mistä painetaan, kun kuva 

otetaan. Kun kuva oli sitten saatu onnistuneesti otettua, niin seuraava haaste kaikkien 

tapahtumien opastettavilla oli, että mistä kuvat ottamisen jälkeen löytyvät. Kuvaava 

kysymys oli, että ”miten ne löytää jostakin”. Tabletissa ei ole selvää ominaisuutta, joka 

antaisi vihjeen siitä, mihin kuvat ”menevät” eli tallentuvat kuvan ottamisen jälkeen. Myös 

termi ”galleria” ei kerro ikäihmiselle, että kuvat ovat tallentuneet sinne. Kysymyksiä 

herätti myös kuvien poisto ja kuvien siirto, joko tabletista tietokoneelle tai älykännykästä 

tabletille. 

Kaikissa tilaisuuksissa kysymyksiä aiheuttivat myös tabletilla otettavat videot. Minne 

videot tallentuivat, ei ”tablettitohtorit”-tilaisuudessa avautunut oppaillekaan. Ongelman 

ratkeamattomuutta ei otettu kuitenkaan vakavasti. Tässä yhteydessä tallentuminen 

ohjautui nähtävästi johonkin pilvipalveluun, joten sen selvittäminen oli haastavaa. Vaikka 

tabletin sekä kameran käytön opettelu ja opastaminenkin osoittautui välillä haastavaksi 

kaikissa havainnoitavissa tapahtumissa, niin hirveän vakavasti asiaa ei otettu vaan 

opetteluun suhtauduttiin huumorilla.  

Tabletin kameran, kuvien, videoiden ja nettitelevision kohdalla havaitsi selvästi sen, että 

laitteen käytettävyyskokemus ei ollut näiltä osin kovinkaan hyvä. Kameran käyttö 

osoittautui yhdeksi suosituimmiksi toiminnoksi oppia tabletin osalta, mutta käytettävyys 

osoittautui huonoksi ja siksi ikäihmisten näkökulmasta myös melko vaikeaksi. Kuutin 

(2003, 13) mukaan esimerkiksi oven käytettävyys on huono, mikäli on vaikea selvittää, 

mistä reunasta ovi pitäisi saada auki. Sama pätee myös tabletin kohdalla. On vaikeaa 

käyttää tablettia, jos toimintoja ja niiden käyttövaiheita pitää selvittää. Monella voi myös 

motivaatio loppua helposti, mikäli haasteita on liikaa.  

Kamera ja kuvien ottaminen tabletilla osoittautuivat suosituiksi ja tärkeiksi siksi, että 

ikäihmiset halusivat niiden avulla pitää yhteyttä omiin lapsiin, lapsenlapsiin tai muihin 

sukulaisiin. Osalla lapset ja lapsenlapset asuivat kertoman mukaan kaukana, jopa eri 

maassa kuin ikäihminen itse. Siksi hyvin yleinen kysymys tapahtumissa oli myös, miten 

kuvan voi lähettää. Tämä oli hyvin erilainen tulos kuin Huberin ja Watsonin (2014, 22) 

tutkimuksessa, jossa matkapuhelimen kameraa ei koettu ikäihmisten mielestä 
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hyödylliseksi. Tabletin osalta kuvan ottaminen oli eräs suosituimmista toiminnoista, 

vaikka se vaatii erityisesti tabletin käytön alkuvaiheessa paljon opettelua. Kun kuvan 

ottamisen oppii, niin sen jälkeen tabletilla on helppo ottaa kuva. Tabletti on myös 

suurempi ja tukevampi pitää käsissä kuvaa ottaessa kuin älykännykkä. Kuva on suurempi 

kooltaan ja se on melko helppo oppia lähettämään esimerkiksi sähköpostin avulla 

läheisille. Kun kyse on yhteydenpidosta läheisten ihmisten kanssa, motivaatio oppia 

kameran käyttö on erittäin suuri haasteista huolimatta. 

 

 

4.1.4 Näppäimistö ja ”oudot sovellukset” 

 

Kaikissa opastustilaisuuksissa oli haasteita näppäimistön kanssa. Kotinäppäin aiheutti 

eräässä opastettavassa Myllyojalla kysymyksen ”mikä on kotinäppäin”. Mikä näppäin tai 

kuvake oli mikäkin, aiheutti paljon kysymyksiä. Saman totesi myös Leung ym. (2011, 

632), jonka tutkimuksen mukaan iäkkäillä ihmisillä oli selvästi enemmän epävarmuutta 

esimerkiksi kannettaviin laitteisiin liittyvien ikonien eli laitteen kuvakkeiden 

tunnistamisessa ja siinä, mitä kuvake tarkoittaa. Kaikista vaikein oli jokaisessa 

opastustapahtumassa se, mistä näppäimistö löytyi, kun sitä olisi tarvinnut kirjoittamiseen. 

Vain kahdella osallistujalla oli tabletissaan erillinen näppäimistö, mutta hekään eivät 

osanneet sitä juurikaan käyttää. Eli myös sen käytössä olisi tarvittu opastusta enemmän, 

mitä opastustilaisuuden aikana pystyttiin tarjoamaan. Opastustilaisuuksissa olisi 

kannattanut olla esitteillä ja kokeiltavana edes yhdessä tabletissa kyseinen liitettävä 

näppäimistö, jotta opastettavat olisivat saaneet kokeilla, olisiko se helpottanut heidän 

tabletin käyttöään. 

Jaottelin tähän havainnointitilaisuuksista muutamia mielenkiintoisia seikkoja termillä 

”oudot sovellukset”. Kun tilaisuuksissa kerrottiin sosiaalisen median sovelluksista, 

esimerkiksi Instagramista, Twitteristä ja Snapchatistä, niin aihe kirvoitti monenlaisiin 

kommentteihin aiheesta. Kun Instagramista kerrottiin yksityiskohtia, niin eräs opastettava 

tuumaili asiasta, että ”nuoret paljon käyttävät”. Muutama opastettava halusi myös tietää 

pääkirjaston ”tabletti käteen” -tapahtumassa, mikä Netflix on. Kuultuaan, että se on 



42 
 

maksullinen nettitelevisio, josta pystyy katsomaan sarjoja ja elokuvia, niin kommentti oli 

välittömästi, että he eivät halua maksullisia sovelluksia tablettiin.  

Opastuksiin osallistuneet olivat erittäin kiinnostuneita ja halusivat tietää, millaisia 

sovelluksia esimerkiksi nuoret käyttävät, mutta he eivät itse välttämättä koe tarpeelliseksi 

niiden käyttöönottoa. Nähtävästi yksikään havainnoitavista opastettavista eivät 

käyttäneet mitään sosiaalisen median sovellusta, joten tässä näkyy eräänlainen 

sukupolvien välinen kuilu nuorten ja ikääntyneiden välillä. Onko kyse siitä, että he 

kokevat tilin luomisen ja salasanan muistissa pitämisen liian vaikeaksi vai mieltävätkö he 

sosiaalisen median kanavat nuorille tarkoitetuiksi? Joka tapauksessa opastustilaisuuksissa 

havaittu kiinnostus voi olla merkki myös siitä, että he haluaisivat käyttää jotain 

sosiaalisen median sovellusta kommunikointiin, mutta he ovat epävarmoja siitä, 

osaavatko. Tämä sosiaalisten kontaktien tarve ja yhteydenpito tuli esille myös edellä 

kerrotun tabletin kameran kohdalla erittäin selväksi. Ikäihmiset haluavat olla yhteydessä 

muihin ihmisiin aktiivisesti. Ehkäpä joku tuleva sosiaalisen median sovellus olisi 

helpompi ottaa käyttöön ja sitä mainostettaisiin myös ikäihmisille sopivaksi.   

”Mikä se Twitter on”, kysyi eräs opastettava, vaikka opastustilaisuuden diaesityksessä 

oli juuri aiheesta kerrottu. Hänelle kerrottiin, että se on 160 merkin viestijärjestelmä ja 

että sen välityksellä otetaan kantaa. Toinen opastettava sitä vastoin kommentoi, että 

”nämä on semmoisia oudompia juttuja”. Kommentoinneista voi kuulla sen, että 

opastettavat eivät koe sosiaalisen median sovelluksia heidän eli ikäihmisten maailmaan 

kuuluviksi. Tapahtuman loppupuolella joku vielä kommentoi tabletin käyttöä ikäihmisten 

maailmaan sopivalla lausahduksella ” pitäisi saada laitteeseen ne, mitä itse tarvitsee”. 

Eli monet ikäihmiset kokevat, että tabletti sisältää hyvin monenlaisia sovelluksia, mutta 

kenties liikaa ja ei niitä, mitä ikäihmiset haluaisivat tai osaisivat käyttää. ”Pitäisi alkaa 

harjoittelemaan” erään opastettavan kommentoimana kertoo hyvin mielestäni sen, että 

havainnoiduilla ikäihmisillä on motivaatiota ja kiinnostusta opetella käyttämään tablettia 

tai muita teknologisia laitteita, mutta he tiedostavat myös, että oppiminen vaatii 

harjoittelua. Tämä motivaatio, oma kiinnostus ja sinnikäs harjoittelu haasteista huolimatta 

voivat olla jopa ratkaisevia asioita teknologisten laitteiden käyttöönoton onnistumisessa. 
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4.2 Tulokset kirjastojen haastatteluista 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimustulokset haastatteluista, jotka tehtiin Oulun 

kaupunginkirjaston pääkirjastossa ja aluekirjastoista Myllyojan kirjastossa. Tulokset 

vastaavat tutkimuskysymykseen kaksi ja kolme, jotka kuuluivat siten, että millaista 

tabletteihin liittyvä oppimisen tarve on ikäihmisillä sekä tutkimuskysymys kolme, 

millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisten kannalta. Näissä tutkimustuloksissa on 

mukana myös opastustilaisuuksien havainnoinneista ilmi käyneitä, hyvin samankaltaisia 

ja tärkeitä seikkoja, jotka tulivat ilmi haastatteluaineistosta. 

 

 

4.2.1 Oppimisen tarve 

 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymykseen kaksi, millaista tabletteihin liittyvä 

oppimisen tarve on ikäihmisillä. Sekä pääkirjaston, että aluekirjasto Myllyojan kirjaston 

haastatteluissa kävi ilmi selkeästi se, että tabletteihin, ja myös muuhun teknologiaan 

liittyvää oppimisen tarvetta on paljon, kun puhutaan ikäihmisistä. Tämä asia on 

tiedostettu ja opastuksia on kirjastoissa tarjottu muutamien vuosien ajan ja niitä on 

tarkoitus jatkaa edelleen. Molemmissa kirjastoissa oli järjestetty sekä ”tabletti käteen”- ja 

”tablettitohtorit”-tilaisuuksia. Esimerkiksi ”tabletti käteen”-tilaisuudet olivat 

molemmissa kirjastoissa täyttyneet heti ilmoittautumisen auetessa. Myös muut 

teknologiaan liittyvät opastustilaisuudet ovat suosittuja ikäihmisten keskuudessa. 

Oppimisen tarve tabletin osalta osoittautui suureksi sen takia, kuten Myllyojan kirjaston 

haastattelussa todettiin, että ” jos siitä tabletista puhutaan, niin sehän on aika monelle 

ikäihmiselle vielä aika outo”. (Myllyojan haastattelu, 2017.) Havainnointiaineistossakin 

tämä tuli esiin siten, että moni ikäihminen oli tullut opastustilaisuuteen siksi, että he 

halusivat tutustua tablettiin ja sen käyttöön ennen kuin ostaisivat itselle oman tabletin. Se, 

että tabletti on outo laite ja mitä tabletilla voi tehdä, olivat yleisimmät syyt tulla kirjaston 
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opastustilaisuuksiin myös niiden ikäihmisten kohdalla, jotka tulivat opastustilaisuuksiin 

oman tabletin kanssa. 

Haastateltavien mukaan oppimisen tarve tablettitilaisuuksissa vaihtelee jonkun verran eri 

tilaisuuksissa. Molempien kirjastojen tablettitilaisuuksissa edetään samojen diojen eli 

saman oppimismateriaalin mukaan, mutta ikäihmisiltä kysytään näissä tilaisuuksissa, 

mitä he itse haluaisivat oppia. Kummassakin kirjastossa todettiin, että valmiiden diojen 

kaikkien kohtien läpikäyminen ei tule kysymykseenkään vaan niitä karsitaan ja edetään 

meneillään olevan opastustilaisuuden mukaan. Niin haastatteluista kuin tapahtumien 

havainnoinneista kävi ilmi, että henkilökohtaiselle opastukselle ja tuelle on suuri tarve 

tapahtuman aikana. Jokaisen opastettavan vieressä pitäisi olla oma opas opastamassa ja 

näyttämässä ikäihmiselle kädestä pitäen. Ei riitä, että asiat näytetään diamateriaalin 

avulla, vaan tarvitaan myös saman asian näyttämistä ikäihmisellä käytössä olevalta 

tabletilta. Tuen tarpeen tärkeys ikäihmisillä teknologioiden opettelussa todettiin myös 

O’Brienin, Rogersin ja Fiskin (2012, 23) tutkimuksessa. Tuen tarve oli keskeinen 

tutkimustulos myös Nakatanin, Ohnon, Nakanen, Komatsubaran ja Hashimoton 

internetiä koskevassa tutkimuksessa internetin kotikäytön tukemisessa ikäihmisillä 

(2012, 259).   

Se, mitä ikäihmiset haluavat näissä opastustilaisuuksissa oppia on haastattelujen, kuten 

myös havainnointien mukaan, selkeästi tabletin perusasiat. Havainnointitulosten 

perusteella juuri perusasioiden opettelussa oli kuitenkin myös eniten haasteita ja 

ongelmia. Monet opastustilaisuudet lähtevät havainnoinnin ja haastateltavien mukaan 

liikkeelle yksinkertaisesti siitä, miten tabletti käynnistetään. Opettelun liikkeellelähdössä 

on myös mukana myös sitä, että edes uskalletaan koskea laitetta. Tämä ”koskemaan 

uskaltaminen” tuli esille niin haastatteluissa kuin havainnoinneissakin. Eli monet eivät 

olleet käyttäneet tablettia ollenkaan aiemmin, vaan olivat omasta kiinnostuksesta tulleet 

kirjastoon sitä kokeilemaan. Oppisinko ja uskaltaisinko käyttää tablettia, olivat yleiset 

aiheet käytön alkuvaiheeseen liittyen molempien kirjastojen opastustilaisuuksissa ja tämä 

kävi ilmi myös molempien kirjastojen haastatteluista.  

Kun lähdetään liikkeelle peruskäytön opettelusta ikäihmisillä, tärkeäksi osoittautui 

haastateltavien mukaan se, että opastuksessa edetään tarpeeksi hitaasti. Oppiminen ja 

omaksuminen vaativat aikaa ja myös saman asian toistoa monta kertaa. Myllyojan 
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kirjastossa todettiin, että ”aikaa pitää olla myös ihmettelyyn” (Myllyojan haastattelu, 

2017). Hyvin kuvaavaa perusasioiden opettelulle oli haastateltavan kuvaus, että 

”katsotaan, missä verkossa ollaan, säädetään sitä näytön kirkkautta, suurennetaan, 

otetaan valokuva, hihitellään valokuvalle, poistetaan valokuva”. (Pääkirjaston 

haastattelu, 2017.) Pääkirjastossa oli huomattu se, että samat ikäihmiset käyvät 

useamman kerran samoja opastuksia, kun taas Myllyojalla vastaavaa ilmiötä ei ollut 

huomattu. Myllyojan haastateltava (2017) totesi kuitenkin, että ”ei se pari kolme tuntia 

opastusta riitä ikäihmisillä tabletin käytön oppimiseen, kuten ei nuoremmillakaan”. 

Molempien kirjastojen haastatteluissa todettiin, että opastuksiin osallistuvat ikäihmiset 

ovat erittäin innokkaita ja kiinnostuneita oppimaan, oppimishaluisia. Eli heidän 

kohdallaan näyttää siltä, että tabletin käyttö vaikuttaa kiinnostavalta ja sen käyttö täyttää 

heidän tarpeensa, kuten O’Brienin ym (2012, 20) tutkimuksessa oli saatu kriteereiksi 

uusien teknologioiden käyttöönoton osalta. Toisaalta Myllyojan (2017) haastattelusta 

kävi ilmi, että ikäihmisten mielestä ”se on pelottavaakin se teknologia”. Tämä tuli ilmi 

myös opastustilaisuuksien havainnoinneissa siinä, että tablettiin koskeminen voisi 

jotenkin sekoittaa tabletin ja sovellukset voisivat vaikka ”hävitä sieltä” tablettia 

kokeiltaessa. Pääkirjaston ”tabletti käteen” opastustilaisuudessa opas rohkaisikin 

ikäihmisiä, että tablettia voi kokeilla ja kokeilussa ei häviä mitään, vaikka ei vielä 

osaisikaan tai tietäisi, mistä pitää painaa missäkin tilanteessa. 

Ikäihmisten tabletin opettelussa haastattelujen perusteella nousi opettelun velvollisuus. 

Haastateltavat kertoivat opastustilaisuuksissa ja kirjaston palvelutiskeillä kuulleensa, että 

lähiomaiset, joko lapset tai lapsenlapset, olivat ostaneet ikäihmiselle lahjaksi tabletin. 

Ikäihmiset kokivat tabletin käytön opettelun ikään kuin velvollisuudeksi. Tämä on todettu 

myös useissa muissa tutkimuksissa, kuten Talamon, Giorgin ja Mellinin tutkimuksessa 

(2011, 35) sekä Behin, Pedellin ja Doupen (2015, 442) tutkimuksessa. Velvollisuus 

opetella kävi ilmi myös Myllyojan haastattelusta (2017) siten, että jotkut ikäihmiset 

sanovat opastustilaisuuksissa, että ”putoaa kärryiltä, jos sitä ei opettele”. 

Haastatteluiden perusteella tabletin käytön oppiminen on hieman haastavaa, mutta 

molemmissa kirjastoissa oli huomattu, että tabletin käytön opettelu oli kuitenkin 

helpompaa ikäihmisille kuin tietokoneen ja hiiren käyttö, kun sitä oli opeteltu 

kannettavien tietokoneiden opastustilaisuuksissa. Hiiren ohjaaminen kädellä ja näytöllä 
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olevan kursorin samanaikainen havainnointi ja -käyttö olivat osoittautuneet 

haastavammaksi, kuin sormella osuminen ja ohjailu tabletin näytön osalta. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 pankkipalveluiden käyttö oli sähköpostin käytön 

ohella yksi yleisimpiä asioita, mihin ikäihmiset käyttävät tablettia (Tilastokeskus, 2015). 

Tämä tuli esiin myös kirjastojen haastatteluista, että palvelutiskeillä kysytään apua 

pankkiasioiden hoitamiseen. Ja asiasta kysytään varsinkin ”tablettitohtorit”-tilaisuudessa, 

jossa ihmiset tulevat kysymään juuri itseä askarruttavaan ongelmaan liittyviä 

kysymyksiä. Pankkiasioista kysyminen tuli esille myös tähän tutkimukseen 

havainnoidussa ”tablettitohtorit”-tilaisuudessa. Vaikka asiasta kysytään, niin 

tietosuojasyistä kirjastot eivät voi, eivätkä saa neuvoa asiakkaita pankkiasioissa. He 

voivat korkeintaan auttaa asiakasta tulostamaan jonkin pankkiasioihin liittyvän 

dokumentin, mutta ei muuta. Pankkien täytyisi ottaa asia huomioon ja järjestää 

aktiivisemmin opastuksia ikäihmisille pankkipalvelujen käytössä. Tässä asiassa tulee 

esille myös se, että ikäihmiset tarvitsevat tukea myös muilta tahoilta, jotta ikäihmisillä 

olisi mahdollisuus oppia ja ottaa haltuunsa lisääntyvät digitaaliset palvelut. 

Sosiaalinen oppiminen ja vertaistuki näkyvät hyvin haastattelujen mukaan 

opastustapahtumissa. Ikäihmiset tuntevat olevansa niin sanotusti samalla viivalla 

toistensa kanssa, Myllyojan haastateltavan sanoin, että ”kun on muitakin, jotka eivät 

hallitse (tabletin käyttöä)”. Vieruskaveria neuvotaan opastustilaisuudessa ja kerrotaan 

omista kokemuksista tabletin käytöstä. Vertaistuki on luontevaa samassa tilanteessa 

olevalta henkilöltä. Esimerkiksi kerrotaan, jos joku hieman enemmän tabletin käytön 

kokemusta omaavista opastettavista on löytänyt hyvän sivuston internetistä. 

Kokemuksellisen tiedon tärkeyden ikäihmisille suunnatuissa opastuksissa kirjastoissa 

sekä se, että opitaan muiden saman ikäisten ja samojen haasteiden kohdanneiden kanssa 

yhdessä totesi myös Haapala. (2015, 71). 

Kiinnostavat aihepiirit ovat myös haastattelujen mukaan usein semmoisia, jotka 

kiinnostavat yleisesti suurintaosaa ikäihmisistä. Hehän elävät hyvin samanlaista 

elämänvaihetta. Ikäihmiset tahtovat jakaa asioita toisten kanssa, niin omasta 

henkilökohtaisesta kiinnostuksesta lähtien, kuin ajankohtaisiakin päivän asioita. Tämä 

tuli selvästi esiin niin haastatteluista kuin opastustilaisuuksien havainnoinneista.  
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Haastatteluista ja havainnoinneista tuli ilmi myös se, että opastajat opastustapahtumissa 

eivät aina itsekään osaa kaikkea tabletin käytöstä, mutta asiaa kokeillaan yhdessä 

opastettavan kanssa ja sitten ehkä löydetään yhdessä ratkaisu eteen tulleeseen 

haasteeseen. Haapalan mukaan yhteisöllisyys ja sosiaalisuus tarjoavat vuorovaikutuksen 

kautta lähtökohtia yhteisölliselle oppimiselle, jossa oppija ja ohjaaja rakentavat uutta 

tietoa yhdessä. (Haapala, 2015, 81, 82.) Juuri tämä oppijan ja ohjaajan uuden tiedon 

rakentaminen ja yhteisöllinen oppiminen tuli hyvin ilmi niin haastateltavien kertomana 

kuin toteutetuissa opastuksien havainnoinneissakin.  

Haastatteluista kävi ilmi myös se, että on paljon kirjaston iäkkäitä asiakkaita, jotka 

sanovat, että heillä ei ole tarvetta opetella tai eivät halua opetella teknologiaan liittyviä 

asioita. Pääkirjaston haastateltavan sanoin, että ”on paljon ikäihmisiä, jotka eivät koe sitä 

(tabletin opettelua) tarpeelliseksi” ja että, ”kirjaston käyttäjissä on paljon niitä, jotka 

eivät välitä teknologiasta”. Tämän totesivat myös Huber ja Watson (2014, 22) 

ikäihmisten matkapuhelimen käyttöä koskevassa tutkimuksessaan. Myös Myllyojalla oli 

huomattu, että osa ikäihmisistä ei halua käyttää kirjaston lainaus- ja 

palautusautomaattejakaan ja on edelleen ikäihmisiä, jotka tulevat noutamaan 

kirjavarauksensa perinteisen kirjeen kera. Tabletin käytölle ja opettelulle täytyy 

ikäihmisellä selkeästi olla jokin hyvä syy, jotta perinteisen palvelun haluaisi vaihtaa 

johonkin toiseen palveluun.  

Digitaalisen median käytön erilaisista rooleista kertominen voisi myös innostaa 

ikäihmisiä tabletin ja internetin käyttöön. Monenlaisten roolien ilmeneminen todettiin 

myös nuorilla internetin käyttäjillä (Kupiainen, 2013). Olisi hyvä, että ikäihmiset 

tietäisivät, että ei ole mitään ”pakkoa” ottaa vaikkapa sosiaalisen median sovelluksia 

käyttöönsä. Tai mikäli ottaa, niin aktiivinen osallistuminen ei ole pakollista, vaan myös 

passiivisemmat roolit ovat sallittuja. Medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon 

vahvistaminen ikäihmisillä korostuu, mitä enemmän ikäihmiset oppivat tablettia 

käyttämään. Näiden lukutaitojen vahvistuessa myös ikäihmisten osallisuuden tunteella on 

mahdollista vahvistua ja tabletteja ei niin miellettäisi ”niiksi nuorten laitteiksi”, kuten 

eräs opastettava tablettia luonnehti havainnoidussa opastustilaisuudessa.  

Mitä pidemmälle tabletin käytön oppiminen etenee, sitä tietoisemmiksi opastettavat 

ikäihmiset tulevat myös tietoturvaan ja identiteettisuojaan liittyvistä asioista. Näiden 
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asioiden opastamiselle olisi tarvetta, todettiin pääkirjaston haastattelussa. Usein 

kirjastoilta kysytään usein myös salasanoihin liittyvää apua, kuten myös 

”tablettitohtorit”-tilaisuuden havainnoinnissakin kävi ilmi. Tämän kaltaisten asioiden 

opastaminen on kuitenkin vaikeaa, mutta voisi onnistua vaikkapa tilaisuutena, jossa 

kaikista näistä edellä mainituista asioista kerrottaisiin ja tarjottaisi tietoa. Digitaalisten 

lukutaitojen edistämiselle on selkeä tarve myös ikäihmisillä niin havainnointien kuin 

haastattelujenkin perusteella, kuten Sintonen (2012, 12) totesi samoin kirjassaan nuorten 

digitaalisista lukutaidoista. Tiedon jakaminen ikäihmisille sopisi hyvin täydentämään 

tekniikkaan liittyviä, käytäntöön ja kokeiluun perustuvia opastustilaisuuksia kirjastoissa. 

 

 

4.2.2 Kirjasto oppimispaikkana 

 

Tässä osiossa kerrotaan tutkimuskysymykseen kolme liittyvät tulokset. Tuo 

tutkimuskysymyshän kuului, millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisten kannalta. 

Tutkimukseni teoriaosuudessa esitettiin, että kirjastojen yksi huomion kohde on olla 

osaamisen puolustaja tukemalla ihmisten kansalaistaitoja ja mahdollistaa ihmisten 

elinikäinen oppiminen. (Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020, 2017, 2, 5.) Nämä asiat 

koettiin molemmissa kirjastoissa erittäin tärkeiksi toteuttaa ja se näkyi myös 

havainnoinneissa. Näissä kirjastoissa koettiin, että opastuksia voitaisiin jopa lisätä, mutta 

resurssien riittävyys tässä asiassa mietityttivät haastateltavia. Molemmissa kirjastoissa 

todettiin, että mikäli resursseja olisi enemmän, opastustilaisuuksia pitäisi tarjota myös 

niissä kirjastoissa, joissa opastuksia ei vielä ole järjestetty. Tällä hetkellä tabletteja ei ole 

kaikissa aluekirjastoissa saatavilla ja pääkirjaston laitteetkin ovat kooltaan pieniä eli 

resurssien riittävyys on haaste, jonka kanssa kirjastot yleishyödyllisinä toimijoina 

jatkuvasti painivat.   

Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa ja varsinkaan Myllyojan kirjastossa ei ole ollut 

ikäihmisille suunnattuja tabletinkäytön opastuksia vielä kovinkaan pitkään, vain 

muutaman vuoden ajan. Opastuksille on kuitenkin selkeä tarve ja tekniikkaan liittyvistä 

tapahtumista erityisesti ikäihmisille suunnattuja tablettitilaisuuksia pidettiin 
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onnistuneina. Tarve näkyy myös Suomen yleisten kirjastojen tilastosta (2017), jonka 

mukaan käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä on noussut Oulun kirjastoissa vuodesta 

2013 vuoteen 2016 17 887:sta osallistujasta 23 544:n osallistujaan. Sitä tilasto ei 

kuitenkaan kerro, moniko näistä osallistujista on ollut ikäihmisiä. Haastattelujen mukaan 

”tablettitohtorit”-tilaisuuden jatkuminen oli vielä epävarmaa, sillä Oulun 

ammattikorkeakoulun kirjastoalan koulutus loppuu. Tilaisuuksien jatkumiseksi on jo 

kokeiltu IT-alan opiskelijoiden hyödyntämistä tablettitohtoreina. Palveluna 

”tablettitohtoreiden” vastaanotto on ollut haastatteluiden mukaan erittäin pidetty 

ikäihmisten keskuudessa ja niille olisi jatkossakin kysyntää. 

Tablettiopastustilaisuuksia on tarjottu haastateltavien mukaan pääkirjastossa, 

Myllyojalla, Oulunsalossa, Haukiputaalla ja Kiimingissä. Joskus opastuksia on tarjottu 

myös Rajakylässä. Kertoman mukaan opastustilaisuuksia olisi pienissä aluekirjastoissa 

haastavaa järjestää, sillä kuten tapahtumien havainnoinneistakin kävi ilmi, niin 

opastustilaisuudet vaativat vähintäänkin kolme henkeä henkilökohtaisen neuvonnan 

suuren tarpeen vuoksi. Ikäihmisten kannalta on haastavaa, että opastustilaisuudet ovat 

kaukana. Monella tuskin tulee matkustettua kovinkaan kauas opastustilaisuuksien 

perässä, koska liikkuminen voi olla muutenkin haastavaa. Mikäli henkilökunnan 

vähyyden vuoksi opastustilaisuuksia ei voida järjestää, niin voitaisiin miettiä, voisiko 

joku muu taho tulla pitämään tilaisuudet kirjaston tiloihin.   

Haastattelujen sekä havainnointien perusteella pääkirjasto on siinä mielessä paremmassa 

asemassa kuin Myllyojan kirjasto opastustapahtumien osalta, sillä heillä on käytössään 

enemmän henkilökuntaa. Heillä on käytössään lisäksi myös ”digitalkkari”, joka osallistuu 

opastustapahtumiin ja hän on paikalla kirjastossa muulloinkin arkiaikoina, mikäli 

tarvitaan apua haastavimmissa kysymyksissä, jotka koskevat tablettia tai muita 

teknologisia välineitä. ”Digitalkkari” on ollut pääkirjastossa vuoden ajan ja palvelu on 

koettu erittäin hyväksi ja tarpeelliseksi. Siksi palvelua on laajennettu ja nyt pääkirjastossa 

on kaksi ”talkkaria”.  

Vaikka tilat ovat erilaiset pääkirjastossa ja Myllyojan kirjastossa, niin molemmissa 

kirjastoissa tabletteihin liittyvät opastustilaisuudet on hyvin onnistuttu toteuttamaan. 

Myllyojan kirjastosta todettiin kuitenkin, että opastustilaisuuden järjestäminen olisi 

helpompaa, jos siihen olisi käytössä erillinen tila. Tästä kirjastosta näkyy selkeästi se, että 
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tiloja ei ole suunniteltu teknologiaan liittyviä tapahtumia silmälläpitäen, kuten myös 

Launonen (2015, 55) artikkelissaan totesi vanhojen kirjastojen nykytilanteesta. 

Haastateltavat molemmissa kirjastoissa kertoivat, että tablettiopastuksen järjestämiseen 

ei tarvita kuin vain pöydät ja tuolit, joten se onnistuu hyvin näissä molemmissa. 

Haastateltavat kertoivat, että niillä ikäihmisillä, jotka tulevat kirjaston 

opastustapahtumiin ei ole kovinkaan paljoa toiminnallisia esteitä, mutta ne pyritään 

huomioimaan. Opastustapahtuman alussa jotkut ovat kommentoineet, että opas saisi 

puhua isommalla äänellä tai että tulostettu opastusmateriaali voisi olla isommalla fontilla 

tulostettuna. Tabletilla kuvan ottamisessa oli huomattu, että joillakin ikäihmisillä on 

haasteita kannatella ja pitää paikoillaan tablettia, jotta saisi onnistuneen kuvan otettua. 

Kirjastot osoittautuivat oppimispaikkoina erittäin hyviksi sekä haastattelun perusteella, 

että havainnointien perusteella. Molemmissa kirjastoissa todettiin, että kyllä ikäihmiset 

voivat saada apua tabletin käyttöön muualtakin, esimerkiksi asukastuvilta, 

eläkejärjestöiltä tai kansanopistojen kursseilta. Molemmissa kirjastoissa kuitenkin 

todettiin, että haastateltavat eli opastuksien pitäjät ovat saaneet hyvää palautetta siitä, että 

opastuksissa edetään tarpeeksi hitaasti ja keskitytään niihin asioihin, mitä ikäihmiset itse 

haluavat oppia. Toinen seikka, miksi kirjastot ovat saaneet hyvää palautetta 

opastuksistaan, on pääkirjaston haastateltavien mukaan se, että ikäihmiset kertovat, että 

kirjastossa uskaltaa kysyä apua mieltä vaivaavassa teknologisessa pulmassa.  

Pääkirjaston haastattelussa (2017) todettiin, että ”kysyn tätä täällä, kun en kehtaa kysyä 

lähisuvulta niin paljon”. Monet ikäihmiset olivat kokeneet, että heidän kysymykset 

tuskastuttavat läheisiä. Kuvaavaa oli myös kommentti, että ”olen kysynyt tätä jo 

kolmesti” (Pääkirjaston haastattelu, 2107). Kärsivällisyyden puute läheisten opastaessa 

ikäihmisiä teknologisten laitteiden käytössä todettiin myös Behin, Pedellin ja Douben 

tutkimuksessa (2015, 440–441). Eli kirjastot ovat erittäin tärkeitä neuvojia ikäihmisille, 

vaikka heillä olisikin myös läheisiä ihmisiä neuvomassa. Haastatteluista ilmeni se, että 

ikäihmiset kokevat, että kirjastoilla on aikaa neuvoa heitä teknisissä haasteissa, mitä 

läheisillä ihmisillä ei välttämättä ole. Läheisten kärsivällisyys voi usein loppua varsinkin 

tilanteessa, jossa ikäihminen kysyy toistuvasti samoja asioita. Haastateltava 

pääkirjastossa (2017) kertoi, että he kertovat asian kirjastossa ”vaikka kahdeksan kertaa, 

jos tarvitsee”. He myös pyrkivät neuvomaan tabletin ja muiden teknologioiden osalta 
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asiat semmoisella termistöllä, että ikäihmiset ymmärtävät. Pääkirjastossa todettiin, että 

vielä kun neuvoo Oulun murteella, niin viesti menee parhaiten perille. 

Yleisesti tiedetään, että ikäihmiset ovat aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Heidän kohdallaan 

ei tarvitse olla huolissaan kirjojen lukemisen vähyydestä, kuten usein ollaan lasten- ja 

nuorten kohdalla. Lukemisinto näkyy myös siinä, että Oulun kirjastoissa on paljon Celia-

äänikirjaston käyttäjiä, mikäli perinteisen kirjan lukeminen ei enää onnistu. Erityisesti 

”tablettitohtorit”-tilaisuudesta kävi ilmi myös se, että ikäihmiset ovat kiinnostuneita 

lataamaan ja lukemaan myös e-kirjoja ja lehtiä. Ikäihmiset tarvitsevat kuitenkin tukea ja 

apua digitaalisten materiaalien haltuunotossa. Kuten haastatteluista kävi ilmi, ikäihmiset 

ovat kiinnostuneita pysymään ajassa mukana, mukana yhteisössä ja siinä, mitä heidän 

ympärillä yhteiskunnassa tapahtuu. Näiden asioissa he haluavat oppia käyttämään myös 

nykyteknologian tarjoamia laitteita. 

On tärkeää, että ikäihmisille tarjotaan apua ja kannustusta digitalisaation edetessä, samoin 

kuin kirjastot tarjoavat apua ja kannustusta lapsille ja nuorille perinteisten kirjojen 

lukemisessa. Kun kirjastot ovat velvoitettuja auttamaan digitalisaation edistämisessä, niin 

niiden resursseja ei tässä tapauksessa saisi enää pienentää. Tietotekniikan tulo ei ole 

poistanut tarvetta lasten ja nuorten perinteisen lukutaidon edistämisessä, mutta 

digitalisaation myötä ei saisi myöskään ajatella, että perinteisille palveluille ei ole enää 

mitään sijaa. Kaikki ikäihmiset, eivätkä välttämättä muutkaan ikäryhmät tahdo, että 

digitaalinen palvelu on ainoa mahdollisuus saada tarvittavaa palvelua. Siinä mielessä 

kirjasto näyttäytyy ikäihmisille demokraattisena paikkana, että niissä ei ole pakkoa siirtyä 

käyttämään palveluja digitaalisesti jonkin laitteen avulla. Kirjasto alkaakin olla niitä 

harvoja paikkoja, joissa vielä saa kasvokkain tapahtuvaa, henkilökohtaista palvelua. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kohdassa tutkimusta pohditaan aluksi tutkimustuloksia koskevia johtopäätöksiä. 

Sen jälkeen käydään läpi tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset ja lopuksi 

esitetään tutkimuksesta nousseita jatkotutkimusehdotuksia.  
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5.1 Tutkimustuloksia koskevat johtopäätökset  

 

 

Tutkimus osoitti selkeästi sen, että hyvin moni ikäihmisistä haluaa olla teknologisessa 

kehityksessä mukana ja opetella käyttämään tablettia. Erityisesti havainnoinnit osoittivat 

kuitenkin sen, että ikäihmiset tarvitsevat näiden uusien teknologioiden opettelussa apua. 

He törmäävät moniin haasteisiin ja ongelmiin tabletin käytön opettelun osalta, varsinkin 

alkuvaiheessa. Nämä haasteet ja ongelmat ovat suurimmalla osalla tabletin peruskäyttöön 

ja sovelluksien käyttöön liittyviä. Ikäihmiset haluavat oppia tabletin perustoimintojen 

käytön selvitäkseen arjessa, mutta opettelu on haastavaa. Näitä haasteita ei pystytä 

ratkaisemaan itsenäisesti vaan ikäihmiset tarvitsevat apua ja moni tulee hakemaan apua 

kirjastossa järjestettävistä opastustilaisuuksista. Osalla havainnoiduista oli apua tarjolla 

myös lähipiirissä, mutta kävi ilmi myös, että lähipiiriin kuuluvat asuivat kaukana, jolloin 

apua ei ollut aina tarvittaessa saatavilla. Haastattelujen mukaan ikäihmiset eivät jatkuvasti 

halua myöskään vaivata lähipiiriään toistuvasti teknologiaan liittyvillä haasteillaan ja 

kysymyksillään. Niinpä kirjastot, joissa myös tämän tutkimuksen havainnoinnit 

toteutettiin, osoittautuivat erittäin tärkeiksi näiden haasteiden ratkaisun osalta. Kirjastojen 

opastustilaisuuksiin voi mennä useamman kerran ja saman kysymyksen haastavassa, 

teknologiaan liittyvässä asiassa voi ja uskaltaa kysyä kirjastossa niin monta kertaa, että 

haastava asia selviää ja ikäihminen pääsee tabletin käytössä eteenpäin. Kirjastot kokevat 

tärkeänä sen, että ikäihminen saa oikeasti avun teknologiseen haasteeseensa ja tarvittu 

apu neuvotaan ikäihmiselle kädestä pitäen näyttämällä. Tällä tavoin näyttämällä ja 

kokeilemalla oppiminen jää myös paremmin mieleen seuraavaa käyttökertaa varten. 

Pääkirjaston ”tablettitohtorit”-tilaisuudessa ja ”tabletti käteen”-tilaisuudessa kävi monia 

tabletinkäytön alussa olevia, mutta myös edistyneempiä ikäihmisiä. Eteen tulleet haasteet 

ovat erilaisia sen mukaan, mitä pidemmällä tabletin käytön opettelussa ollaan. Myllyojan 

kirjaston ”tabletti käteen” – tapahtumassa sen sijaan kaikki olivat aikalailla aloittelijoita 

tabletin käytössä. Aloittelijoilla haasteet liittyvät enemmänkin tabletin toimintojen ja 

käyttöliittymän opetteluun, kun taas edistyneemmillä heidän tabletissa käyttämiinsä 
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sovelluksiin ja niissä eteen tulleisiin kysymyksiin. Nämä eri vaiheissa olevat tabletin 

käyttäjät osoittavat sen, että kirjaston täytyy huomioida eri osaamistasot tietotekniikkaan 

liittyvissä tapahtumissaan.  

Laitteena tabletti osoittautui helpommaksi opetella kuin vaikkapa älypuhelin tai tietokone 

ja siihen kytketty hiiri. Tämä kävi ilmi sekä havainnoinneista, että kirjastohenkilökuntien 

haastatteluista. Tutkimuksen alkuvaiheessa olisi voinut olettaa, että esimerkiksi 

toiminnallisia esteitä tabletin käytön suhteen olisi tullut enemmän. Havainnoituihin 

opastuksiin osallistujat olivat perusterveitä ikäihmisiä. Kenelläkään ei ollut toiminnallisia 

esteitä, paitsi näkökyvyn luonnollista, iän tuomaa huononemista. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että ikäihmiset, joilla on vähän tai ei ollenkaan toiminnallisia esteitä tai haasteita 

ovat todennäköisimpiä edes kokeilemaan tabletin käyttöä, kuin ne joilla on muitakin 

toiminnallisia esteitä kuin vaikkapa iän myötä tullut näkökyvyn huononeminen.  

Tabletilla on myös monia muitakin ominaisuuksia, jotka puoltavat sitä, että se on 

ikäihmisille sopiva laite. Esiin tuli tekstin ja kuvien helppo suurennusmahdollisuus, 

laitteen pieni koko (mutta ei liian pieni, kuten älypuhelin), laitteen keveys ja helppo 

mukaan otettavuus ja niin edelleen. Moni halusi tablettiinsa Ellibs-sovelluksen, jolla voi 

ladata ja lukea e-kirjoja. He olivat huomanneet, kuinka kätevää e-kirjan luku ja tekstin 

suurentaminen on tabletilta. Tämä onkin eräs selkeä etu juuri ikäihmisiä ajatellen, mikäli 

tablettia verrataan perinteiseen kirjaan. Kävi ilmi, että kirjaston lainattavat tabletit ovat 

kooltaan liian pieniä eli erityisesti ikäihmiset hyötyisivät suurikokoisemmista tableteista. 

Oulun kaupungin alueella ikäihmisen on mahdollista osallistua kirjastoissa tarjottuihin 

opastuksiin vain muutamissa kirjastoissa, ei kaikissa. Tätä tilannetta voitaisiin kirjastoissa 

miettiä, voitaisiinko opastustilaisuuksia järjestää myös niissä, joissa niitä ei ole vielä 

toteutettu. Kuitenkin tilanne on verrattain hyvä, jos verrataan tilannetta pieniin 

paikkakuntiin muualla Pohjois-Suomessa. Voi olla, että juuri pienemmillä paikkakunnilla 

tarvittaisiinkin opastustilaisuuksia ja apua, mutta sitä ei ole tarjolla. On esitetty, että 

harvaan asutulla seudulla esimerkiksi terveydenhoitoa tarvitseva voisi ottaa yhteyttä 

lääkäriin tietokoneen tai tabletin välityksellä. Tämän vision toteutuminen voi olla hyvin 

haastava juuri ikäihmisten kohdalla. Monet näistä ikäihmisistä tulevat varmasti 

tarvitsemaan apua, mikäli terveydenhoidon etäpalvelumalli toteutetaan laajemmin. 
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Kuten sanottu, ikäihmiset haluavat olla yhteiskunnan teknologisessa kehityksessä 

mukana, mutta he eivät koe kaikkea siihen liittyviä asioita tarpeellisiksi. Tabletin käyttö 

on perusteltua, jos sille löytyy tarpeeksi käyttöä ja hyötyä heidän arjessaan. Sitä käytetään 

sekä arkisten asioiden hoitamiseen että viihdekäyttöön, mikäli sen opettelu onnistuu 

kohtuullisen vaivattomasti. Mikäli ikäihminen käyttää tablettia harvoin, niin silloin se on 

vaikeampaa. Tilaisuuksien havainnointi osoitti sen, että ikäihmiset tarvitsevat monia 

kertoja oppiakseen, yhdessä tilaisuudessa ”raapaistaan” vain hieman pintaa. Syvempi 

oppiminen ja asioiden muistaminen vaatii ikäihmiseltä enemmän toistoa kuin 

nuoremmilta. Tiheämmin käytettynä tabletin käyttö ei ala joka kerta ”ikään kuin alusta”. 

Se, että kaikkia asioita ei koeta tarpeelliseksi näkyy erityisesti siinä, että ikäihmiset 

haluavat tietää esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksista, mitä ne ovat ja mitä niillä 

tehdään, mutta he eivät itse koe niiden käyttöä tarpeellisiksi. Tähän liittyy kuitenkin 

paljon myös sitä, että joka paikkaan rekisteröityminen on ikäihmisistä vaikeaa ja 

varsinkin se, että rekisteröitymisen yhteydessä pitää muistaa jälleen uusi salasana. 

Tutkimuksen kohteena olleissa havainnoitavissa opastustapahtumissa oli erittäin hyvä 

määrä osallistujia, mikä osoittaa mielestäni sen, että kirjastot ovat hyvin perillä, millaisia 

tietotekniikkaan liittyviä tapahtumia kannattaa tarjota. Havainnoiduissa tapahtumissa 

mielestäni kynnys osallistua oli matala, varsinkin pääkirjaston ”tablettitohtorit”-

tapahtumassa, johon kuka tahansa pystyi pistäytymään. Tämä tapahtuma oli suunnattu 

ikäihmisille, mutta ketään ei varmasti olisi käännytetty pois, jos ikäryhmään kuulumaton 

olisi käynyt pyytämässä neuvoa tablettinsa kanssa.  

Ikäihmisille suunnatuissa tapahtumissa ei mielestäni saisi olla kerralla liikaa opeteltavaa, 

vaan tablettiin liittyviä toimintoja ja asioita voitaisiin opetella useammalla eri kerralla. 

Tämän huomasi havainnoiduissa tilaisuuksissa siten, että moneen opeteltavaan asiaan 

meni niin paljon aikaa (esimerkiksi Myllyojalla Google Maps:n opettelussa), että oli 

pakko siirtyä seuraavaan opeteltavaan asiaan pysyäkseen tapahtuman aikataulussa. 

Pienemmissä erissä opettelu olisi parempi erityisesti täysin tabletin käytön osalta alussa 

olevien kannalta. 

”Tablettitohtori”-tilaisuudessa tabletin käyttöä opastivat ammattikorkeakoulussa 

opiskelevat nuoret. ”Tabletti käteen”-tilaisuudessa Myllyojalla opastivat kirjaston 

henkilökunnan edustajat, mutta myös yllättäen paikalle osuneet nuoret pojat. Avun 
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tarjoaminen pojilta oli hieno ele ikäihmisiä kohtaan. Opastustilaisuudet osoittivat sen, että 

tabletin käyttöä opastavat henkilöt eivät itsekään aina osaa kaikkea, mutta se ei haittaa. 

Myös haastatteluissa todettiin, että kirjaston opastustilaisuuksien opastajat eivät osaa 

kaikkea, vaan voidaan opetella yhdessä. Opastustilaisuus on oppimiskokemus 

molemmille osapuolille, sekä opastajalle että opastettavalle. Minäkin havainnoijan 

roolissa opin monta uutta asiaa tabletin käytöstä, vaikka en osallistunut havainnointeihin 

kuin tarkkailijan roolissa. Joten havainnoinnit olivat hyvä oppimiskokemus myös 

minulle. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset 

 

Havainnoitavia tapahtumia tässä tutkimuksessa oli yhteensä kolme ja haastatteluja oli 

kaksi. Eli yhteensä havainnoitavia ikäihmisiä oli näissä tapahtumissa yhteensä 

kaksikymmentäviisi henkilöä. Yksi henkilöistä ei ollut ikäihminen, mutta oli mukana 

havainnointiaineistossa. Kirjaston henkilökuntaan kuuluvia haastateltavia oli yhteensä 

viisi henkilöä. Havainnointikertoja ja haastatteluja olisi toki voinut olla enemmänkin, 

mutta jo näistä kolmesta opastustapahtumasta kävi ilmi, että ikäihmisten ongelmat ja 

haasteet ovat lähes kaikilla samoihin asioihin liittyviä. Myös haastateltavat kertoivat 

opastustapahtumista samanlaisia asioita, joten haastattelutulokset tukivat hyvin 

havainnoiden saatuja tuloksia.  

Tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta pohdittiin alussa havainnointien osalta, 

varsinkin ”tablettitohtorit”-tapahtuman yhteydessä. Siinä lupa kysyttiin vain tapahtuman 

toteuttajilta. On syytä kuitenkin kysyä ja saada lupa, vaikka aina se ei hyvästä 

yrityksestäkään luontevasti onnistu, kuten ”tabletti käteen”- tapahtumassa Myllyojalla 

minun kohdallani. Kaikki osallistujat eivät saapuneet ajoissa, että luvan olisi voinut kysyä 

kaikilta tapahtuman alussa. Ikäihmiset sitä vastoin kolmannessa ”tabletti käteen”-

tapahtumassa pääkirjastossa antoivat luvan havainnoijan roolille mielellään ja kaikki 

olivat paikalla heti alusta lähtien, jotta se myös onnistui. Tästä tutkimuksesta on 

häivytetty henkilötunnisteet täysin, jotta jokaisen henkilön identiteetti pystytään 

suojaamaan. Mikäli suoria lauseita havainnoitavilta on esitetty, kuten 
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havainnointituloksissa, niin ne ovat ainoastaan esitetty kursivoiden. Myös haastattelussa 

haastateltavien lausumia on esitetty kursivoiden. Kuten kautta tutkimuksen, vain 

ilmenneet asiat tutkimusaiheeseen liittyen ovat olleet olennaisia ja tärkeitä tuoda esiin.  

Selkeimmin opastustapahtumista erilaisin oli ”tablettitohtorit”-tapahtuma, jossa henkilöt 

kysyivät pelkästään omia, jo jonkinasteisen tabletin käytön kautta eteen tulleita 

kysymyksiä tabletin käytöstä. Tässä tapahtumassa ei opetettu valmiin mallin mukaan, 

kuten kahdessa muussa tapahtumassa. Tapahtumien erilaisuuden vuoksi havainnoidut 

haasteet ja ongelmat olivat ”tablettitohtorit”-tapahtumassa erilaisia, kun taas kahdessa 

”tabletti käteen”-tapahtumassa ne olivat hyvin samanlaisia. Vastauksien löytäminen 

tutkimuskysymykseen oli tämän takia hieman haastavaa ja siksi saatua 

havainnointimateriaalia piti käydä läpi useaan kertaan olennaisimpien vastauksien 

löytämiseksi.  

Havainnointi ja haastattelu olivat tutkimusmenetelminä verrattain työläät toteuttaa 

käytännössä, mutta myös pienemmästä aineistosta, kuten tässä työssä, on mahdollista 

saada kelvollinen aineisto analysoitavaksi. Tämä onkin laadullisen tutkimuksen ja näiden 

tutkimusmenetelmien etuja. Havainnoinnin ja haastattelun keruu eli kenttätyö kesti tässä 

tutkimuksessa varsin pitkään. Keruu alkoi syksyllä 2016 muiden opintojen ohessa ja 

loppui syksyllä 2017. Myös tutkimusaineiston analysointi näitä menetelmiä käytettäessä 

piti aloittaa heti. Myös siksi pitkä prosessi tuntui ajoittain raskaalta. Päiväkirjan pito koko 

tutkimusajalta osoittautui erittäin hyväksi keinoksi palauttaa mieleen mihin edellisellä 

kerralla tutkimuksessa oli edetty ja mihin asioihin piti vielä perehtyä jatkossa. Analysointi 

onnistui ja tutkimuksen kokonaisuus pysyi paremmin kasassa päiväkirjamerkintöjen 

avulla.  

Havainnointien kirjaaminen onnistui hyvin pelkän kynän ja vihon avulla, varsinkin kun 

tässä tutkimuksessa ei ollut olennainen tekijä kieleen liittyvien merkitysten, kuten 

taukojen tai huokaisujen merkitysten analysointi. Havainnointitilanteessa oli tärkeää 

saada kirjoitettua muistiin vain ne asiat, joissa ikäihmisillä oli haasteita tai ongelmia 

tabletin käytössä. Teemoittelu, mihin asiaan haaste tai ongelma liittyi, onnistui myös 

melko hyvin puhtaaksikirjoitetusta, tulostetusta havainnointimateriaalista väreillä 

alleviivaten. Koska kuultuja asioita eli lausumia oli paljon, niin oli helpompi itselle tehdä 
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teemoittelun lisäksi määrällinen taulukko haasteista, jotta sain paremman kokonaiskuvan 

useammasta havainnointikerrasta.  

Haastatteluiden tekemisestä minulle jäi erittäin hyvä kuva. Kirjastot olivat erittäin 

yhteistyöhaluisia ja haastatteluajat saatiin hyvin sovittua kaikille osapuolille sopivaksi. 

Etukäteen laatimani haastatteluteemat sopivat myös kohtalaisen hyvin haastatteluun, 

ainoastaan ”teknologian ei-käyttäjät kirjastossa” olivat teemana semmoinen, että siitä oli 

vaikea kysyä ja siihen oli myös haastateltavien vaikea vastata. Tämä ei selkeästi tule esiin 

jokapäiväisessä kirjastotyössä, muuten kuin siten, että huomataan, että jotkut ikäihmiset 

eivät syystä tai toisesta halua käyttää lainaus- ja palautusautomaatteja. Muihin 

haastatteluteemoihin liittyvistä asioista sain hyvin vastauksia ja teemahaastattelu 

osoittautui hyväksi valinnaksi, koska lisäkysymyksiä aiheesta oli helppo tehdä 

haastattelun edetessä. Ikääntyneiden tabletin ei-käyttäjien haastattelut olisivat olleet hyvä 

lisä tähän työhön, jotta olisi saanut myös heidän äänensä kuuluville. Ikäihmisissä on 

varmasti paljon heitä, jotka eivät käytä nykyteknologiaa ollenkaan, syystä tai toisesta. 

Mikäli haluaa ihmisläheistä tutkimustietoa jostakin asiasta, havainnointi ja haastattelut 

ovat erittäin hyviä keinoja saada aineistoa kerättyä. Määrällisiin menetelmiin verrattuna 

myös pienen kuuloisesta aineistosta saa hyvin irti tuloksia. Esimerkiksi kyselyn avulla en 

luultavasti olisi saanut näin monipuolisesta kuvaa tästä aiheesta. Tai ainakin 

kyselyvastauksia olisi pitänyt olla paljon ja myös avoimia vastauksia olisi pitänyt saada. 

Useamman menetelmän yhdistäminen kannattaa, yksi menetelmä ei mielestäni ole 

riittävä ja tuo tarpeeksi monipuolista kuvaa tutkittavasta aiheesta.      

 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

  

Havainnoidut opastustilaisuudet osoittivat sen, että oppimisen tarve kirjastoon tulevilla 

ikäihmisillä on suurta. Nämä tapahtumiin osallistujat olivat kiinnostuneita, 

motivoituneita ja oppimishaluisia, koska he olivat tulleet kysymään ja opettelemaan 

tabletin käyttöä omaehtoisesti, kukaan ei ollut heitä asian pariin pakottanut. Kiinnostus 

asiaa kohtaan oli heillä syntynyt ja heillä oli myös tavallaan yksi ”kynnys” jo ylitettynä. 



58 
 

Joillekin tämä kynnys voi olla kuitenkin liian korkea, kuten tämän tutkimuksen osiossa 

”teknologioiden ei-käyttäjät” kerrottiin. Teknologisten laitteiden ei-käyttäjiä on 

luultavimmin paljon juuri ikäihmisten kohdalla. Tässä tutkimuksessa mahdollisia 

teknologian ei-käyttäjiä ei tutkittu, mutta tämä olisi ajankohtainen aihe. Mitkä tekijät 

vaikuttavat siihen, että ikäihminen ei käytä teknologisia laitteita, olisi hyvä ja tarpeellinen 

aihe tutkia. Kuinka paljon ei-käyttäjiä on myös muissa ikäryhmissä kuin ikäihmisissä, 

olisi myös mielenkiintoista tietää, nyt kun digitaaliset palvelut vain kokoajan lisääntyvät.  

Havainnoituihin tilaisuuksiin osallistuvilla ikäihmisillä ei kaikilla ollut vielä omaa 

tablettia hankittuna. Osa oli paikanpäällä sen takia, että he halusivat tutustua tabletin 

käyttöön ja mitä sillä voi tehdä. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, aikovatko nämä 

ikäihmiset hankkia tabletin opastustilaisuuden perusteella ja miten paljon he, joilla jo oli 

tabletti, käyttävät sitä jatkossa. Jäikö laitteesta ja sen opettelusta opastettaville 

positiivinen kuva jatkaa tabletin käyttöä, olisi mielenkiintoinen asia tietää. Oppiminen 

kun jatkuu opastustilaisuuden jälkeenkin. Tästä tutkimuksesta jäi se mielikuva, että tämän 

tutkimuksen ikäihmiset haluaisivat edetä osaamisessa sille tasolle, että he voisivat käyttää 

tarjottuja digitaalisia palveluja ja sovelluksia mahdollisimman laajasti heidän 

arkipäivässään omien kiinnostuksien mukaisesti. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

 

TEEMAHAASTATTELULOMAKE 

Haastatteluteemoja 

Ikäihmiset ja huomioitavat asiat kirjaston tapahtumissa 

- ikä, millainen ikäryhmä on 

- toiminnalliset haasteet/esteet-> näkö, kuulo, lihasvoima, muisti tablettiin liittyen 

- tilat 

- tilaisuuksien sisältö ikäihmisten kannalta 

- välineet, erityisesti tabletti-> onko omia, miten osaavat/pystyvät, kirjaston 

tabletit 

- arvio nykyisistä tilaisuuksista ja niiden onnistumisesta ikäihmisten kohdalla 

- tapahtumat ikäihmisille (onko jotain muuta erityistä näissä, lisätä/vähentää ym.) 

- miten tiedotetaan-> internet, entä muualla 

Teknologia ja lisääntyvä digitaalisuus, näiden rooli kirjastossa 

- pitäisikö teknologiaan liittyviä tilaisuuksia ikäihmisille lisätä ja mitä seurauksia 

- ovatko teknologiaan liittyvät tilaisuudet kysyttyjä/suosittuja, missä eniten 

ikäihmisiä 

- hyviä puolia ja haasteita 

- niin mitkä asiat siinä ovat haastavia 

o ikäihmisten kannalta, onko teknologian opettelu ”velvollisuus” vai 

innostava asia 

o henkilökunnan kannalta, muuttuva laitteisto, koulutuksen tarve 

- mitä teknologiaan liittyvillä tilaisuuksilla saavutetaan. Vai saavutetaanko 

haluttuja tavoitteita esim. oppiminen, yhteisöllisyys 

Ikäihmiset ja oppimisen tarve kirjastossa, millainen on oppimispaikkana, elinikäinen 

oppiminen 

- kirjaston roolin tärkeys opastajana, sosiaalinen oppiminen (muita opastajia)  

- näkemys, missä muualla voisivat oppia, jos ei kirjastossa 



69 
 

- kuinka paljon ikäihmiset palvelutiskeillä kysyy tableteista, teknologiaan 

liittyvistä 

- entä seniorsurf-tilaisuus, digitalkkari ym. ikäihmisten kannalta 

- onko tilastoitu, tehty kyselyjä jne. millainen palaute-> voisiko käyttää gradussa 

Teknologian ei-käyttäjät ikäihmisissä (vrt. kirjaston ei-käyttäjät) 

- näkyvätkö teknologian ei-käyttäjät ja miten 

- onko kirjastolla keinoja/tarvetta tavoittaa, miksi? 

- liittyykö tarve tavoittaa teknologiaan vai johonkin muuhun 

- tiedetäänkö, että kysyy apua teknologisiin laitteisiin liittyen, mutta on kirjaston 

ei-käyttäjä 


