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Digitaaliset taidot (digital 
skills) ja medialukutaito 
(media litaracy) ovat uusia 
kansalais- ja perustaitoja. 
Ne edistävät jatkuvaa 
oppimista, sujuvaa itsenäistä 
arkea ja osallisuuden 
kokemista.

Digitaaliset taidot ja medialukutaito



Digitaalisten palveluiden 
ensisijaistaminen julkisen 
hallinnon palveluissa (Laki 
digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta 306/2019) 
edellyttää kansalaisilta riittäviä 
digitaalisia taitoja ja 
osaamista.

Medialukutaito on nostettu 
EU:n direktiivitasolle vuonna 
2018 (2018/1808 EU), ja 
direktiivi velvoittaa 
jäsenvaltioilla edistämään 
kansalaistensa 
medialukutaitoa.

Velvoitteet ja lainsäädäntö



Millainen on ikäihmisten digitaitojen nykytila? 



• Yli 90-vuotiaista ei juurikaan tutkittua tietoa, 
75–89-vuotiaistakin rajallisesti. 

• Suomalaisten 65–74-vuotiaiden digitaidot ovat 
kohtuullisella tasolla. EU-vertailussa edellä 
vain muut pohjoismaat ja Alankomaat. 
(Eurostat 2020). 

• 65–74-vuotiaista suomalaisista viidenneksen  
digitaitoja ei pystytty mittamaan vuonna 2019, 
koska he eivät käytä internetiä.

• Tutkimuksen mukaan osa ikäihmisistä ei osaa 
tunnistaa verkkomainontaa, sosiaalisen 
median valeuutisia tai arvioida terveyttä 
koskevan tiedon luotettavuutta (esim. Rasi, 
Vuojärvi & Rivinen 2020).

• Ikäihmisten digilaitteiden käyttö ja digitaidot 
vaihtelevat enemmän kuin väestössä 
keskimäärin – joukossa myös huippuosaajia.

Ikäihmisten digitaidot paranevat hitaasti 
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Käytön kasvu liittyy 
ensisijaisesti 
sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen, ei 
niinkään arkiasiointiin 
tai tiedonhakuun. Esim. 
tavaroiden ja palveluiden 
ostaminen verkossa ei 
lisääntynyt käytännössä 
lainkaan 75–89-
vuotiaiden keskuudessa.

• Vuonna 2020 (muutos vuoteen 2019), 75–
89-vuotiaista internetiä käytti:

• viim. 3 kk aikana 51 % (+10%-yks.)
• useita kertoja pv 30 % (+7 %-yks.)
• pankkiasiointiin 46 % (+9 %-yks.) 
• tv-verkkopalveluihin 32 % (+10 %-yks.)
• sähköpostiin 30% (+7 %-yks.) 
• pikaviestisovelluksiin 20% (+5 %-yks.)
• internetpuheluihin 19 % (+6 %-yks.)
• yhteisöpalveluihin 16 % (+5%-yks.)

Korona-aikana internetin käyttö on lisääntynyt

Tilastokeskus, 2020, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö



Pitääkö ikäihmisten digitaidoista olla huolissaan?



• Enemmistö yli 75-vuotiaista on 
yhä internetin ja samalla 
sähköisen palvelujärjestelmän 
ulkopuolella. 

• Korkea ikä on yhteydessä 
heikompiin itsearvioituihin 
digitaitoihin (Hyppönen & Aalto 
2019).

• Ikäihmiset käyttävät internetiä ja 
sosiaalista mediaa kapea-
alaisemmin ja harvemmin kuin 
nuoremmat ikäryhmät. 



Miten edistämme digitaitojen oppimista?



Keinoja edistää digitaitoja

• Kehitetään aidosti tarvelähtöisiä palveluita 
ikäihmisille 
 Tutkimukset osoittavat, että ikääntyessä katse 

kääntyy tärkeänä pidettyihin ihmissuhteisiin.
 Tarve ylläpitää tärkeäksi koettuja sosiaalisia 

suhteita motivoi uusien digitaitojen oppimiseen. 

• Tarjotaan laaja-alaista tukea, ohjausta ja 
ohjeistusta
 Ikääntymisen myötä elämäntilanteet ja fyysiset 

sekä kognitiiviset kyvykkyydet vaihtelevat 
voimakkaasti, jonka vuoksi tarvitaan erilaista ja 
yksilöllistä tukea digilaitteiden ja sovellusten 
käyttöön sekä oppimiseen.

Panostetaan pienryhmä-, vertais- ja 
yksilölliseen ohjaukseen
Nämä ohjauksen muodot soveltuvat 

tutkimusten mukaan erityisen hyvin ikäihmisille 
(Rasi, Vuojärvi & Rivinen 2020).

Digitaitojen oppiminen vaati aikaa, toistoja ja 
yhteisen kielen löytämistä.

Tuetaan ikäihmisten perheitä ja omaishoitajia
 Ikäihmisten digioppiminen tapahtuu suurelta 

osin kotona.
Läheiset (ns. läheisasiantuntijat) ovat 

keskeisessä asemassa myös digitaitojen 
opettamisessa ja oppimisessa. tukemalla 
heidän jaksamistaan, tuetaan myös digituen 
antamista ikäihmisille.

Rasi, Päivi; Taipale, Sakari (2020). Tuki, ohjaus ja koulutus: ikääntyneet digitalisoituvassa
mediayhteiskunnassa. Gerontologia, 34 (4), 328-332.
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